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Editorial

Integritas:
Bagaimana Mendapatkannya?

I

ntegritas, sebuah kata dengan
beberapa mak na.Integritas
ber
arti menyeluruh, leng
kap atau segalanya. Be
berapa orang mengartikan
integri
tas sebagai keunggu
lan moral dan menyamakan
integritas sebagai “jati diri”.
Ada juga yang mengartikan
sebagai bertindak konsisten
sesuai dengan nilai-nilai dan
kode etik, Dengan kata lain
integritas diartikan sebagai “sa
tunya kata dengan perbuatan”. Inte
gritas tidak pernah lepas dari kepribadian
dan karakter seseorang, yaitu sifat-sifat seperti:
dapat dipercaya, komitmen, tanggung jawab,
kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Menu
rut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
integritas diartikan: mutu, sifat, atau keadaan
yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehing
ga memiliki potensi dan kemampuan yg me
mancarkan kewibawaan; kejujuran. Seseorang
dianggap berintegritas ketika ia memiliki ke
pribadian dan karakter berikut, jujur dan dapat
dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung
jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai
waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup.
Dari kata yang sesingkat itu namun di
terjemahkan menjadi berbagai makna yang
sangat berat untuk diimplementasikan. Inte
gritas s angat berkaitan dengan pembangunan
karakter suatu bangsa. Kenapa negara-negara
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baru dan tidak memiliki Sumber
Daya Alam yang cukup seper
ti Singapura, Swiss dan Japan
(jika dibandingkan dengan ne
gara-negara tua seperti Mesir
atau India) bisa mencapai
kemajuan seperti saat ini.
Berdasarkan analisis atas
perilaku masyarakat di nega
ra-negara tersebut, ternyata
bahwa mayoritas pendudukn
ya sehari-harinya mengikuti
dan mematuhi prinsip-prinsip
dasar kehidupan yang salah satu dari
prinsip dasar itu adalah integritas diri. Ni
lai-nilai integritas dibangundari lingkup sosial
dan Pendidikan paling dasar, yaitu keluarga.
Kemudian didukung oleh kondisi sosial yang
lebih luas Seperti sekolah, pergaulan sehari-ha
ri dan tempat kerja. Hal ini akan menghasilkan
pribadi-pribadi dengan nilai integritas yang
tinggi dan selalu berinteraksi dengan pribadipribadi lain serta dalam wadah organisasi atau
lingkungan yang berintegritas juga, yang pada
akhirnya membentuk sebuah bangsa yang be
rintegritas tinggi.
Di Negara kita, Integritas menjadi sebuah
isu yang paling menonjol seiring dengan se
mangat penyelenggaraan tata pemerintahan
yang bersih. Integritas penyelenggara negara
menjadi pondasi yang sangat penting untuk
mewujudkan hal tersebut. Kenapa penyeleng
gara negara menjadi penting, karena m
 erekalah

Editorial

motor penggerak bagi pembangunan bangsa.
Saat ini bisa kita lihat berbagai macam pro
gram dan kegiatan dalam rangka membangun
integritas para penelenggara negara. Sudah
sering kita dengar program-program seperti
Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wi
layah Bebas Bersih Melayani dan sebagainya.
Program-program tersebut lebih ke arah pen
ciptaan lingkungan yang mendukung tercip
tanya penyelenggaraan pemerintahan yang
ber
integritas. Efek konformitas diharapkan
bisa berjalan di sini, orang akan berperilaku
bersih jika lingkungannya bersih.
Seiring dengan hal tersebut tentu saja
pengembangan setiap pegawai sebagai pribadi
yang melaksanakan tugas-tugas penyelengga
raan pemerintahan sangatlah penting, karena
tetap saja pondasi dari integritas adalah indi
vidu-individu yang terlibat dalam lingkungan
integritas. Meskipun lingkungan integritasnya
bagus namun jika individu-individu yang ter
libat di dalamnya belum terbangun integritas
nya maka penyelenggaraan pemerintahan
juga tidak akan berintegritas, potensi penyim
pangan masih ada.
Satu hal lain yang paling penting untuk
mewujudkan karakter berintegritas bagi penye
lenggara negara adalah recruitment yang tepat
dengan menjadikan aspek integritas sebagai

faktor utama penentu penerimaan aparat pe
merintahan. Tentu saja tidak hanya recruitmen
ASN namun juga untuk penelengaara negara
lainnya seperti pemilihan kepala daerah dan
wakil rakyat. Kontrol terhadap hal tersebut se
harusnya menjadi perhatian utama bagi kita.
Dan selanjutnya sebagai pondasi bagi
seluruh poin yang ada di atas adalah Pendidi
kan dini bagi aset bangsa kita, yaitu anak-anak
generasi penerus. Pendidikan tentang integritas
harus menjadi kurikulum utama dalam setiap
sendi kehidupan bangsa, tidak hanya di sekolah
namun juga perlu diatur juga konsep-konsep
Pendidikan rumah tanggadan lingkungan
informal mikro lainnya di mana anak-anak
terlibat dalam interaksi sosial sehingga pem
bentukan karakter berintegritas benar-benar
terbentuk dalam setiap pribadi anak Indonesia.
Jika hal ini telah terwujud kita tidak akan
sibuk lagi dengan berbagai program kegiatan
anti korupsi, program peningkatan integritas
dan sebagainya karena seluruh SDM di nege
ri ini telah memiliki karakter integritas yang
mumpuni.
Recruitment pun bisa langsung kita
fokuskan kepada kemampuan, keahlian
dan kompetensi tanpa pusing memikirkan
integritas calon-calon penyelenggara negara

yang akan kita rekrut.
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Kolom
Irjen

Irjen:

Integritas itu Simpel

Ada lima aspek ketika Presiden Joko Widodo
menyampaikan visi pemerintahan yang dipimpinnya
untuk masa kerja lima tahun ke depan.
Pertama, melanjutkan percepatan pem
bangunan infrastruktur dengan menyambung
kan infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta
api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasankawasan produksi rakyat.
Kedua, pembangunan sumber daya
manusia.
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Ketiga, menggenjot investasi langsung
untukmembuka lapangan pekerjaan lebih luas.
Keempat, reformasi birokrasi dengan
lebih tegas dan keras. Apabila pola pikir alias
mindsetbirokrasi tidak berubah, Presiden
Jokowi tak akan segan untuk memangkasnya.
“Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi

Kolom Irjen
kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak
ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di
zona nyaman,” ujar Presiden tegas. Birokrasi
yang tidak becus, akan dicopot. Nilai-nilai baru
dalam bekerja harus berubah. “Kita harus terus
membangun Indonesia yang adaptif, produktif,
inovatif, dan kompetitif,” ujarnya.
Kelima, penggunaan APBN yang fokus dan
tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari
APBN, harus dipastikan memiliki manfaat
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan untuk
masyarakat.
Lalu bagaimana visi itu dapat 
dioperasionalkan
Teng Go! Inspektur Jenderal (Irjen) Kemen
terian Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio
Utomo menyebut diksi itu untuk menekankan
salah satu kebiasaan yang harus diubah dalam
diri abdi negara agar visi pemerintahan dapat
dioperasionalkan.
Kata itu dilekatkan kepada kebiasaan
sejumlah PNS, yang datang tepat waktu dan
pulang juga tepat waktu. Begitu bel tanda jam
kerja berakhir, langsung segera pulang. Bekerja
dengan segala rutinitasnya. Miskin keinginan
untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa ada
batas waktu. Lemah untuk membangun ide dan
kreatifitas
“Pola-pola lama dalam bekerja harus diting
galkan. Seharusnya tidak ‘teng go’ seperti itu.
Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan
lebih awal, semestinya datang lebih awal lagi.
Kalau ternyata pekerjaan belum diselesaikan,
maka selesaikan tanpa mempertimbangkan
jam kerja sudah berakhir. Itu salah satu contoh
sederhana tentang integritas pegawai. Integri
tas menjadikan visi pemerintahan tadi menjadi
mudah dioperasionalkan. Ini pula yang selalu
ditekankan oleh Bapak Menteri Perhubungan,”
tutur Pak Irjen.
Dia menuturkan implementasi integritas
sejatinya simpel atau sederhana. Ada tiga aspek
yang menjadi tolok ukur dalam konteks integri
tas, yakni kejujuran, rela berkorban dan kepe
mimpinan.
“Contohnya, memprioritaskan tanggung
jawab terhadap pekerjaan, mengelola dengan

baik fasilitas kerja, merencanakan program
dengan baik, menggunakan anggaran sesuai
perencanaan, merealisasikan program sesuai
perencanaan, memastikan seluruh program
sesuai kemanfaatannya, bebas dari korupsi dan
pungli, mengelola dengan baik fasilitas kerja
dan sebagainya,” tuturnya.
Pejabat, yang akrab dipanggil dengan sebu
tan ‘Pak Tommy,’ itu menyajikan implemen
tasi integritas berupa pengelolaan lebih baik
dalam aspek fasilitas kerja. “Kantornya bersih,
rapi dan asri. Toiletnya bersih dan wangi. Pe
layanan publiknya bagus. Kendaraan dinas
dirawat dengan baik. Lalu pegawainya juga

rapi, sopan, murah senyum, cerdas, kompeten
dan trengginas,” ujarnya.
Integritas seperti itu menjadi salah satu tu
gas pengawasan dari Unit Kepatuhan Internal,
yang dibentuk di seluruh Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perhubungan di daerah-daerah.
‘Tim Itjen pun saat memeriksa atau me
ngunjungi UPT atau lokasi pekerjaan, mem
berikan penekanan dalam konteks integritas.
Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor
adalah bagaimana kondisi kantornya, antara
lain cek toiletnya, cek absensi pegawainya,”
ungkap Pak Tommy.
Sosialisasi
Aspek integritas selalu menjadi salah satu
bahasan dalam setiap pertemuan Itjen dengan
seluruh jajaran subsektor Kementerian Perhu
bungan. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai
sosialisasi agar integritas dalam melembaga
sekaligus menjadi salah satu basis dalam kesa
daran terhadap budaya kerja dan etos kerja.
Yang lebih penting lagi, Pak Tommy men
gingatkan integritas harus melembaga secara
permanen dalam diri seluruh SDM di lingku
ngan Inspektorat Jenderal.
Dia mengingatkan integritas dalam bekerja
akan sangat memengaruhi hasil pekerjaan serta
kinerja pegawai, pejabat dan kantor 
tempat
bekerja. “Integritas ini akan bermuara kepada
tingginya level mutu pekerjaan. Integritas ini
juga yang akan mengawal Indoneaia agar lebih
baik ke depannya,” tegas mantan kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhu
bungan Kementerian Perhubungan itu.
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Menhub:

Menjaga
Integritas,
Menjaga
Prestasi
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi
Karya Sumadi menyampaikan, menjaga
integritas merupakan ruh keberhasilan
kegiatan dan tugas.
Karenanya, menteri menuturkan dengan
menjaga integritas, maka sejatinya menjaga
prestasi kerja, baik secara kelembagaan mau
pun personal.
Dalam konteks SDM di Kementerian Perhu
bungan, Menhub menegaskan upaya-upaya
secara berkesinambungan oleh Inspektorat

Jenderal dalam menyosialisasikan aspek inte
gritas ternyata membuahkan hasil positif.
“Ada peningkatan secara signifikan kesa
daelran terhadap integritas dalam bekerja.
Integritas sangat penting, apalagi Kementerian
Perhubungan melayani secara langsung kepada
masyarakat,” tegas mantan Direktur Utama PT
Angkasa Pura II tersebut.
Menteri mencontohkan dalam pelayanan
angkutan mudik Lebaran 2019. Praktis tidak
libur dan apa yang dihasilkan oleh teman-

teman sangat baik dan memuaskan dan semua
mengutamakan integritas dalam menyukses
kan angkutan Lebaran.
Terkait dengan ketaatan government, “saya
berulangkali mengingatkan agar dapat terus
ditingkatkan dan menjaga integritas serta government.” Menhub juga menilai bahwa pe
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ran 
pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen)
sangat baik.
“Sangat meningkat baik secara mandiri
dengan melakukan kegiatan pengawasan dan
memberikan input-input kepada saya untuk
saya mengambil keputusan,” urai Menhub.
Atau sebaliknya, Menhub memberikan
tugas-tugas kepada Itjen untuk melakukan

suatu pengawasan atau evaluasi terhadap suatu
kegiatan daerah.
Hal itu ditambahkannya, karena apa yang
terjadi pada suatu organisasi, kadang kala
secara terstruktur, mereka melakukan tetapi

tidak mengetahui apa yang dilakukan salah

atau benar. “Dengan peran Itjen inilah, maka
hal-hal yang demikian bisa dihindari dan dise
lesaikan,” katanya.
Reward and punishment juga dijalankan
untuk integritas. Beberapa yang yunior misal
nya mendapatkan reward dengan kewenangan
atau jabatan lebih bagus. Tetapi ada juga yang
mendapatkan tindakan tegas (punishment)
dan beberapa untuk di-nonjob-kan dulu.
“Kalau tidak tegas maka bisa ada pengabaian
dari pegawai,” tuturnya.

Laporan
Utama

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

MEMBANGUN INTEGRITAS
DENGAN MEMBERI CONTOH

M

enjadi Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi Kementerian
Perhubungan merupakan ama
nah yang sangat besar yang dite
rima oleh Hary Kriswanto, SH, DESS. Sebelum
menjadi Kepala Biro Kepegawaian dan Orga
nisasi beliau sempat diperbantukan di Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)
pada tahun 2006, dan pernah menjadi Sekre
taris Mahkamah Pelayaran, kemudian menjadi
Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat.
Sebagai salah satu Kementerian yang terbi
lang besar, Kementerian Perhubungan mem
punyai pegawai lebih kurang berjumlah 31.179
pegawai yang tersebar di 527 UPT. Jumlah pe
gawai yang sangat banyak tersebut tentu me
merlukan manajemen pengelolaan SDM yang
handal.
Dikeluarkannya Peratuan Menteri Perhu
bungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhu
bungan merupakan salah satu upaya Biro Ke
pegawaian dan Organisasi untuk merestruktu
risasi organisasi Kementerian Perhubungan
yang secara otomatis berimbas pada pengisian
jabatan struktural maupun pejabat fungsional
tertentu dan fungsional umum.
Berikut hasil bincang-bincang Tim Buletin
Transparansi dengan Bapak Hary Kris sebagai
berikut:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai
INTEGRITAS ?
Menurut pendapat saya Integritas mempunyai 2 (dua) pengertian, yang pertama
adalah integritas untuk diri sendiri, bagaimana mau berbicara mengenai integritas jika
dari dirinya sendiri tidak punya integritas. Integritas untuk diri sendiri merupakan sebuah
kejujuran untuk melakukan apapun yang
menjadi tanggungjawab kita dan 
menolak
apapun kolusi-kolusi yang berdampak pada
kewenangan yang disalahgunakan, sedang
kan Integritas yang kedua ini lebih bersifat
massif, yaitu kemampuan pola pikir untuk
merubah mindset yang akan timbul dalam
kesadarannya untuk tidak berbuat kearah
negatif yang terkait dengan penyalahgunaan
wewenang dengan cara meminta-minta atau
bahkan memeras.
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Godaan apa yang sering bapak hadapi
terkait dengan INTEGRITAS ?
Sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi setiap akan ada pelantikan banyak
yang datang menghadap saya dengan harapan agar bisa mendapat posisi yang mereka
inginkan. Sejak menjadi Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada era kepemimpinan Bapak Budi Karya Sumadi telah melantik
sekitar 4.376 orang pegawai dan yang promosi sekitar 1.014 orang pegawai. Saya berusaha menghindari kontak fisik secara langsung
dengan para pegawai yang akan dilantik
dengan bersikap netral untuk menghindari
Conflict Of Interest. Harga diri lebih bernilai
daripada uang, dan harga diri seseorang lebih penting dari segalanya, rezeki yang saya
peroleh secara normal sudah cukup.
Seringnya melaporkan Gratifikasi yang
saya terima membuat saya masuk ke dalam
5 (lima) besar Pelapor Gratifikasi tersering
periode tahun 2015-2018 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukan
Jabatan sebagai Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi ini penuh dengan godaan dan
resiko sehingga INTEGRITAS sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya dan salah satu
upaya saya untuk menolak gratifikasi yaitu
dengan mengatakan kepada pemberi mulai tahun 2019 terdapat kebijakan dari KPK
bahwa si pemberi akan diklarifikasi oleh KPK,
sehingga dengan cara itulah maka pemberi
menjadi tidak ada lagi.

8

l Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019

Bagaimana Cara Bapak menegakkan
dan menularkan INTEGRITAS ke
teman-teman di Biro Kepegawaian ?
Sebagai salah satu Pemberi laporan Gratifikasi terbanyak rumah saya sempat didatangi oleh wartawan, rumah saya tidak besar tapi tidak jelek juga normal saja namun
bila dibandingkan dengan jabatan saya saat
ini, seharusnya mungkin apapun bisa saya
lakukan, tapi saya tidak melakukan itu. Dan
saya melaporkan semua harta kekayaan saya
ke KPK karena itu adalah hal yang normal
sebagai pejabat. Dengan memberi contoh kepada teman-teman di Biro Kepegawaian dan
Organisasi dengan cara mengundang mereka
ke rumah saya. Saya mengakui bahwa “saya
bukan malaikat”, tetapi saya berusaha tidak
menjadi “setan” yang menggunakan kewenangan saya untuk melakukan berbagai cara
menguntungkan diri sendiri. Selain berusaha
menjadi lebih baik, saya pun selalu mengingat
akan ujung kehidupan kita yaitu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jabatan sebagai
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
yang saya terima hanyalah selembar kertas,
sehingga apabila kita begitu banyak menyalahgunakan kewenangan di dunia maka akan
saya lelah menjawab pertanyaan di akhirat
nanti.
Dan saya suka menyampaikan motivasi
hakekat kehidupan dalam setiap kesempatan
mengisi acara seperti misalnya pada acara
Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Laporan Utama
Kemenhub Tahun 2019 yang diadakan oleh
Inspektorat Jenderal kemarin, saya yakin
untuk ilmu pengetahuan mereka sudah lebih
pintar oleh karena itu saya selalu mengingat
kan bahwa manusia pasti akan kembali kepada sang Kuasa, sehingga ilmu dan iman yang
kita miliki harus seimbang dan selama diberi
amanah harus menjadi legacy serta manfaat
untuk orang lain. Beberapa prestasi selama
menjabat sebagai Karo Kepegawaian dan
Organisasi antara lain melahirkan organisasi baru yaitu 25 Balai Darat se-Indonesia,
3 kotak Eselon II, 19 Eselon 4 di BPTJ dan 1
eselon 4 di Sekretariat Jenderal, sekitar 62
organisasi jabatan baru serta melahirkan
13 sekolah dinas di lingkungan Kementerian
Perhubungan sehingga lulusannya bias jadi
PNS. Dan memperoleh penghargaan berturutturut untuk pengelolaan kepegawaian terbaik
berturut-turut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain hal tersebut diatas saya juga memberikan contoh dari yang sederhana dalam
kegiatan saya sehari-hari di kantor, misalnya
dengan memberikan perhatian lebih kepada
cleaning service, OB maupun siapa saja tanpa menjaga jarak sekalipun hanya hal kecil.
Termasuk tidak pernah didampingi staf atau
ajudan dalam kegiatan rutin sehari-hari.
Bagaimana cara Bapak memberikan
Reward dan Punishment di Biro
Kepegawaian?
Sebagai Kepala Biro Kepegawaian, saya
harus bisa merangkul dan terbuka kepada
siapapun. Dengan sikap terbuka tersebut para
pegawai akan lebih mudah untuk menyampaikan saran dan masukan. Salah satu cara
pendekatan dengan staf saya yaitu dengan
cara bersikap egaliter, saya dan staf saya itu
sama yang membedakan hanyalah tanggung
jawab amanah jabatan dalam selembar kertas. Salah satu Reward yang saya berikan
antara lain ada sekitar 8 (delapan) pegawai
Biro Kepegawaian dan Organisasi yang mendapatkan promosi karena mereka memang
kerjanya bagus dan memenuhi persyaratan,
kemudian juga memberikan beasiswa S2 di
Perguruan Tinggi baik di dalam maupun luar
negeri sebanyak 191 pegawai Kementerian
Perhubungan dan 20 staf Biro Kepegawaian.
Selain memberikan promosi kepada Staf Biro
Kepegawaian dan Organisasiyang mem-

punyai prestasi kerja bagus, saya juga tidak
segan-segan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Di era saya
memimpin saya pernah memberhentikan
Tidak Dengan Hormat (TDH) 2 staf Biro Kepegawaian dan Organisasi,yang mungkin belum pernah terjadi pada era-era sebelumnya
seorang Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi memberhentikan stafnya sendiri. Hal
ini saya lakukan salah satunya adalah untuk
menegakkan integritas tanpa pandang bulu.
Bagaimana cara Bapak menjalin Sinergi
Biro Kepegawaian dan Organisasi
dengan Inspektorat Jenderal terkait
Integritas ?
Sesuai dengan fungsi Inspektorat Jenderal
sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan dengan menjalin komunikasi yang
baik maka hubungan saya dengan Inspektorat
Jenderal khususnya dengan unsur pimpinan
di Inspektorat Jenderal sangat baik, sehingga
saya mempunyai akses mudah untuk bertemu
dengan Bapak Inspektur Jenderal maupun
Inspektur terkait untuk penyelesaian atau
pembahasan masalah-masalah yang terkait
kasus-kasus kepegawaian, masalah personal
pegawai, maupun membahas tentang mutasi
dan kinerja pegawai.
Apa harapan Bapak sebagai Kepala
Biro Kepegawaian di masa mendatang
terhadap SDM yang ada?
Harapan saya kedepan agar SDM yang
berintegritas dan memiliki kompetensi semakin banyak. Dengan mengedepankan sikap
professional maka SDM tersebut akan mampu bersaing dengan yang lainnya. SDM yang
hanya mengandalkan kedekatan dengan pimpinan akan tetap tersingkir dengan sendiri
nya dan SDM yang pintar tetapi tidak memiliki integritas pun tidak akan direkomendasikan menjadi pimpinan karena akan sangat
berbahaya bagi organisasi.
Kita tidak lagi hidup di zona nyaman, kita
hidup di era kompetitif di zaman disruption,
cryptocurrency, internet thing, robotic technology, artificial intelligence, dan industry 4.0
dalam menyongsong tepat 100 tahun usia
Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan
datang, jika kita tidak kompeten maka akan
digilas oleh yang lebih hebat dari kita.
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OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Mendukung Komitmen Pembangunan
ZONA INTEGRITAS
Innovation everyday, Creative
everyday, Growing mindset
everyday, Your dream will be
come true

Akhir Tahun 2018 lalu merupakan peng
hujung tahun yang memberikan kebanggaan
tersendiri bagi Kantor Otoritas Pelabuhan
Tanjung Priok. Bagaimana tidak, pada tang
gal 10 Desember 2018 silam, Kantor Otori
tas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berhasil
mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokra
si Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/
RB). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Kepa
la Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Priok, Capt. Hermanta pada hari ini di Jakarta.
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Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok merupakan
satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan yang
mendapat penghargaan tersebut di Tahun
2018. Penghargaan tersebut juga merupakan
suatu awal yang sangat baik yang membawa
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (OP
Tj.Priok ) melangkah maju lagi sebagai salah
satu UPT yang turut mendeklarasikan Penca
nangan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wila
yah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada tanggal 29 April 2019 yang ditandatanga
ni oleh 21 UPT di Lingkungan Ditjen Perhubu
ngan Laut.
Pada tanggal 2 Mei 2019 Kementerian
Perhubungan mendeklarasikan Komitmen
bersama pembangunan Zona Integritas Ka
wasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Re
publik Indonesia yang dilaksanakan di Kantor
Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Disaksi
kan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin,
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Agus Rahardjo dan Kepala Staf Kepresidenan
yang diwakili oleh Deputi I Staf Kepresidenan,
Darmawan Prasojo. Deklarasi bersama terse
but merupakan kegiatan strategis Pemerin
tah karena sebagai bentuk komitmen terbuka
dalam membangun Zona Integritas sehingga
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 asyarakat akan mengetahui dan ikut meman
m
tau Pembangunan Zona Integritas yang sedang
dilaksanakan bersama-sama. Kantor (OP Tan
jung Priok) turut mendukung Komitmen Ber
sama Pembangunan Zona Integritas pada dua
belas Kawasan Pelabuhan Laut Dan Bandar
Udara yang mendeklarasikan Komitmen Ber
sama Pembangunan Zona Integritas Kawasan
Bandara dan Pelabuhan Laut Republik Indo
nesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Zona
Integritas (ZI) merupakan predikat yang dibe
rikan kepada Kementerian ataupun Lembaga
dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan
jajarannya memiliki komitmen untuk mewu
judkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Semakin menarik untuk lebih kenal dekat
dengan OP Tanjung Priok ini,bukan?
Tim Buletin Transparansi berkesempatan
untuk mengunjungi Kantor OP Tanjung Priok

dan berdialog santai dengan Capt. Hermanta
yang menjabat sebagai Kepala Kantor OP Tan
jung Priok yang beberapa bulan lalu baru saja
mendapatkan penghargaan sebagai Kepala UPT
terbaik setelah beliau berhasil meraih penghar
gaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi, peng
hargaan tersebut diberikan pada acara Rapat
Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pada waktu yang bersamaan Dirjen Perhubu
ngan Laut (Hubla) mengharapkan UPT lainnya
mampu mengikuti langkah-langkah yang telah
dilakukan oleh Kantor OP Tanjung Priok.
Oleh karena keberhasilan Kantor OP Tan
jung Priok berhasil mendapatkan penghargaan
WBK di tahun 2018, tim Buletin Transparansi
tertarik untuk mengulik lebih banyak lagi ten
tang Kantor OP Tanjung Priok yang berada di
bawah pimpinan pria tegap berwajah sangat
ramah kelahiran Jakarta 46 tahun yang lalu.
Mengemban tugas yang diamanahkan kepa
da beliau menjadi Kepala Kantor OP Tanjung
Priok sejak tahun 2017 merupakan tantangan
tersendiri baginya. “Ketika saya ditanyakan
oleh Pak Sekjen pada saat pelantikan, saya
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menyanggupi untuk berkomitmen membuat
Kantor OP Tanjung Priok lebih baik lagi, bagi
saya ini tantangan 100 hari”, ujarnya sema
ngat. Sesuai dengan tema dari Edisi 3 Buletin
Transparansi, Tim sangat antusias mengajak
Capt. Hermanta untuk membedah lebih da
lam lagi tentang Integritas di Kantor dibawah
naungannya. Berbicara mengenai Integritas,
sosok pengagum pembicara dan penulis dari
Amerika Victor Mark Hansen dan Anthony Jay
Robbins ini menyampaikan bahwa Integritas
adalah sesuatu yang sangat teramat penting.
Integritas merupakan landasan fundamental
dalam bekerja. Nilai kejujuranlah yang melekat
didalam Integritas itu sendiri. Melalui Organization Health Analysis, pemimpin yang baru
memasuki ‘dunia baru’ nya harus bijaksana
menscanning lini perlini permasalahan yang
ada, mengumpulkannya dan mendiagnosa
permasalahan-permasalahan tersebut untuk
kemudian bersama-sama mencari treatment
terbaik buat mengatasinya.
Terdapat tiga hal penting yang menjadi satu
kesatuan utuh yang dapat menumbuhkan Inte
gritas di Kantor OP. Tanjung Priok ini sehing
ga Kantor OP Tanjung Priok berhasil menjadi
Lokomotif dalam Pembangunan Zona Integri
tas yaitu Kompetensi, Skill, dan Integritas. Ba
gaimana cara membangunnya? Kepala Kan
tor yang juga mengabdikan waktunya sebagai
pembicara ini mengungkapkan bahwa Pemim
pin itu harus bisa menjadi contoh dulu bagi
para bawahannya. “Kalau saya sudah baik baru
saya berani menuntut orang lain baik terhadap
saya, yang penting harus baik dulu. Itu aja. Ha
rus bisa menjadi contoh”, ucapnya lantang dan
tegas. Dalam kepemimpinannya, Beliau ada
lah seorang pemimpin yang sangat disenangi
dan dikagumi oleh para pegawai di Kantor OP
Tanjung Priok. Capt. Hermanta dinilai memi
liki Art of Leadership yang sangat menyenan
gkan. Berbagai program yang ada di Kantor OP
Tanjung Priok lahir sangat kreatif dan inova
tif dalam upaya menumbuhkan kebersamaan
dan kekeluargaan terhadap sesama pegawai di
Kantor OP Tanjung Priok juga selalu tampil di
tengah-tengah masyarakat. Kantor OP Tanjung
Priok memiliki Tim Tanggap Darurat yang me
libatkan para pegawai Kantor OP Tanjung Pri
ok sendiri, ada juga program OP Sayang Anak,
OP Bakti Mertua, OP Sahabat Pengemudi,
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 rogram DUHA Day, dan bahkan Sepedaa Ber
p
sama dilakukan di Kantor OP Tanjung Priok
guna menumbuhkan kebersamaan dan keke
luargaan antar seluruh pegawai 
dengan pe
gawai, pegawai dengan pimpinan dan sesama
pimpinan sekaligus.
Setelah memperoleh penghargaan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK), Kantor OP Tanjung Pri
ok sedang melanjutkan pembangunan Zona In
tegritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani. Untuk tingkat eselon I terdapat
8 area perubahan yang harus digalakkan seca
ra luar biasa yaitu Manajemen Perubahan, Pe
raturan Perundang-undangan, Kelembagaan,
Tatalaksana, Sumber Daya Manusia, Manaje
men Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan
Publik. Dalam membangun unit kerja pelayanan
berpredikat WBK/WBBM tentunya bukanlah hal
yang mudah, karena pimpinan unit kerja beserta
jajarannya dipastikan harus sudah melakukan
berbagai perbaikan internal organisasi secara
nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh kare
na itu Capt. Hermanta sebagai Kepala Kantor OP
Tanjung Priok menyatakan komitmen bersama
ini semakin membuat jajaran OP Tanjung Priok
meningkatkan komitmen untuk terus menjalan
kan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku
dan pelayanan yang lebih baik lagi.
Keberhasilan Bapak yang memiliki motto
hidup
“Innovation
everyday,
Creative
everyday, Growing mindset everyday, Your
dream will be come true” ini dalam menggi
ring Kantor OP Tanjung Priok meraih WBK
bukanlah tanpa tantangan dari banyak pihak,
baik internal maupun eksternal. Namun beliau
menyampaikan bahwa kalau Kantor OP Tan
jung Priok ingin besar maka harus solid terle
bih dahulu dari dalam. Dan komitmen beliau
untuk menjadi contoh yang baik merupakan
harapan besar dari seluruh jajaran Kantor OP
Tanjung Priok. “Bangun kedekatan pribadi se
cara HUMANIS pada seluruh bawahan. Ada
waktu saya sebagai pimpinan, ada waktu saya
sebagai orang tua, ada waktu saya sebagai saha
bat bagi para bawahan saya, sehingga seluruh
bawahan saya dapat merasakan kehadiran saya
bersama mereka. Pelajari dulu ilmu bagaima
na menjadi seorang pemimpin, sehingga bagi
saya pribadi ya itu, DIK (pendidikan) dulu baru
DUK 
(duduk)!!! Iya ga? Keren apa Keren?”
tutupnya seraya bergurau.(RPAS)

Laporan
Utama

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

PROGRAM PEMBIBITAN
INTEGRITAS CN-235
Integritas itu berkaitan dengan moral, etika, dan akuntabilitas
jadi antara ucapan dan tindakan seseorang khususnya kalau
kita di birokrasi dikaitkan dengan moral dan tanggung jawab
pimpinan terhadap etika dan akuntabilitas atau kejujuran
dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebagai bagian dari sistem birokrasi yang
memberikan pelayanan terhadap masyara
kat untuk membentuk sumber daya manusia
yang profesional baik dalam bekerja maupun
berakhlak perlu adanya tindakan konkrit yang
mampu melatih dan menumbuhkan nilai-nilai
kebaikan salah satunya adalah nilai integritas.
Nilai integritas dipandang sebagai nilai dasar
yang harus dimiliki setiap orang.
Politeknik Penerbangan Surabaya sebagai
perguruan tinggi vokasi yang memiliki tujuan
menghasilkan lulusan yang kompeten di bi
dang penerbangan, serta mampu bersaing se
cara nasional maupun internasional. “Untuk
pembentukan taruna harus sesuai yang dica
nangkan BPSDM, yakni prima, profesional,
dan beretika. Prima fisiknya, profesional dalam
akademisnya, etika dalam tindak tanduknya.
Dalam implementasinya dicerminkan oleh
pengasuh, dosen, dan penyelenggara. Bagai
mana membangun taruna ini agar berintegritas
terhadap institusi maupun negara ini. Semua
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itu sudah ada rambu-rambu yang namanya
PT3 (Pengelolaan Tata Tertib Taruna). Kemu
dian dari akademis bagaimana membangun
karakter itu ada semua, kemudian etika bagai
mana sesama teman, bagaimana kehidupan di
kampus, bagaimana menjaga nama baik alma
mater, bagaimana bertingkah laku pada civitas
dikampus ini.”
Program Khusus Untuk Taruna
Dalam mencapai tujuan agar menghasilkan
lulusan yang memiliki integritas, Politeknik Pe
nerbangan Surabaya memiliki sebuah program
untuk menumbuhkan dan mengembangkan in
tegritas pada setiap Taruna. Program ini diberi
nama CN-235 yang diambil dari nama pesawat.
“CN-235 maksudnya taruna wajib satu hari
dua kali dalam waktu 3-5 menit membersihkan
lingkungan sebelum masuk kelas dan sebelum
tidur malam, jadi waktu mau meninggalkan
asrama membuang sampah, membersihkan
kamar mandi, menatah tempat tidur harus
bersih sebelum meninggalkan asrama. Kemu
dian, malam hari juga harus bersih sebelum
dia tidur. Hal ini bisa membangun integritas
juga nantinya, rasa memiliki, rasa kebersa
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maan.” Ujar Bapak Setiyo. Sebuah program
yang s angat sederhana tetapi sedikit demi sedi
kit akan melatih diri para Taruna agar terbiasa
melakukan hal-hal kecil namun bermanfaat di
sekitar lingkungannya.
Setiap kegiatan Taruna akan dievaluasi
secara rutin, baik kegiatan akademik mau

pun kegiatan non akademik. Setiap kegiatan
akademik akan dievaluasi oleh dosen dan ke
giatan non akademik akan dievaluasi oleh
pengasuh. Selain itu, setiap pelanggaran akan
dilakukan pengkajian, hal ini ditujukan agar
mengetahui mengapa bisa terjadi pelanggaran,
apakah ada sistem yang bermasalah atau ter
dapat Taruna yang memiliki masalah. Disedia
kan psikolog untuk para Taruna yang memiliki
keluhan ataupun permasalahan.
“Ada bimbingan rohani yang dilakukan
untuk para taruna, kita datangkan pembina
kerohanian masing-masing agama hal ini un
tuk mengetuk hati nurani para taruna. Kemu
dian ada kesenian, seperti band, karawitan,
tari, seni suara ini untuk keseimbangan me
reka. Ada juga libur weekend untuk mereka
dengan catatan memberikan kegiatan yang

positif.” sambung Beliau.
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Kendala dan Hambatan
Kendala dan hambatan yang dirasakan oleh
pengelola Politeknik Penerbangan Surabaya
sekarang ini adalah para Taruna yang termasuk
dalam generasi-generasi milenial. Generasi mi
lenial yang sarat akan teknologi berupa gadget.
Sebuah teknologi yang sampai saat ini dinilai
membawa lebih banyak nilai negatifnya dari
pada nilai positif jika dibebaskan pada Taruna.
“Untuk saat ini hanya laptop yang dibebaskan
khusus untuk tingkat 3. Sekarang juga gadget
bisa diinstall lewat laptop. Masih butuh lang
kah lain untuk meminimalisir dampak nega
tifnya agar dapat digunakan sepenuhnya untuk
semua taruna.” Ucap Bapak Setiyo. Gadget
seperti smartphone atau sejenisnya dinilai da
pat merusak konsentrasi saat pelajaran bahkan
bisa dijadikan sarana untuk mencontek melalui
foto atau saling mengirim pesan singkat saat
ujian.
Pencapaian dan Prestasi
Saat ini Politeknik Penerbangan Surabaya
memiliki sebanyak 42 tenaga dosen, dengan
38 dosen sudah memiliki sertifikasi dosen dan

4 dosen penerimaan baru dan masih mengu
rus sertifikasi dosen. Politeknik Penerbangan
Surabaya juga telah menerima penghargaan
Pelayanan Prima Madya sebanyak 3 kali dan
Pelayanan Prima Utama sebanyak 2 kali sela
ma 5 tahun berturut-turut. Merupakan suatu
kebanggaan dan dapat menjadi contoh bagi
unit pelayanan publik lain di lingkungan Ke
menterian Perhubungan. Selain itu, Poltekbang
Surabaya juga dipercaya oleh Pemerintah Kota
Surabaya untuk mendidik Putra Putri Surabaya
yang kurang mampu agar menjadi sumber daya
yang kompeten di bidang penerbangan.
Inovasi dan Harapan
“Untuk membangun SDM khusunya t aruna
yang jujur kami ingin membuat pojok KPK. Hal
ini diharapkan akan memberi pengetahuan se
putar perilaku perilaku korupsi yang harus di
hindari oleh para taruna. Kemudian, ada juga
kopi kejujuran untuk mengetahui apakah inte
gritas dan kejujuran yang telah diajarkan dapat
diterapkan dengan baik. Sementara ini akan
dipasang cctv untuk mengawasi pelaksanaan
yang ada.” harap Pak Setiyo. Selain itu, ada
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jargon pelayanan yang dimiliki yakni MBOIS
(Melayani, Bersih, Objektif, Inovatif, dan San
tun) serta sebuah banner berisikan pakta inte
gritas bersama seluruh pegawai yang diletakan
di tempat pelayanan agar selalu menjadi peng
ingat bagi para pegawai agar konsisten mem
berikan pelayanan yang terbaik dan bebas dari
KKN.
Harapan yang diinginkan untuk membuat
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sistem manajemen yang lebih baik menurut
Bapak Ir. Setiyo, M.M yakni adanya reward
and punishment yang jelas.
“Untuk punishment sudah jelas namun
untuk reward seperti apa yang diperbolehkan
untuk mendorong peningkatan kinerja pega
wai. Untuk di Poltekbang ini kami memberi
kan sertifikat untuk pegawai terbaik setiap 3
bulan.”(BDA)
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Mewujudkan
Pelayanan Prima
dengan integritas
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

D

alam rangka upaya mewujudkan pe
layanan prima, Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan melalui Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah IV Bali, melaksanakan
Deklarasi Pembangunan Zona Integritas me
nuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wi
layah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pagi itu Tim Buletin Transparansi berkesempa
tan berbincang ringan dengan Kepala Otoritas
Bandara (Otband) Wilayah IV Denpasar Bapak
Elfi Amir S.SIT, SE, MM atau yang akrab disapa
dengan Bapak Tevi. Sesuai tema edisi kali ini,
Beliau banyak bercerita tentang Integritas di
Kantor Otband wilayah IV Denpasar, berikut
obrolan singkat Tim Buletin Transparansi
dengan Beliau.

Beliau menuturkan bahwa penandatanga
nan pakta integritas dilakukan untuk tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
Selain itu, hal ini sebagai wujud dukungan
unit kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wila
yah IV agar dapat berpredikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan membangun Zona
Integritas yang meliputi Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akun
tabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.
Beliau mengatakan, “Integritas menjadi
salah satu elemen pada karakter yang men

dasari timbulnya sikap professional, dapat
menjadi kualitas yang melandasi timbulnya
kepercayaan orang lain dan menjadi pato
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kan bagi anggota-anggota lain dalam menguji
pengambilan keputusan dalam pekerjaan.”

Beliau menambahkan dalam dunia kerja

integritas diperlukan karena dengan sikap yang
teguh mempertahankan prinsip, jujur, tidak

mau korupsi, menolak gratifikasi, konsisten,
berkomitmen, bertanggung jawab atas keputu
san dan tindakan yang dilakukan, mengakui ke
salahan dan mengoreksi kesalahan diharapkan
pada Kantor Otoritas Bandar Udara Denpasar
Integritas berjalan baik namun harus selalu
ditumbuhkan/dipupuk dan dibina sehingga
pegawai tetap memiliki integritas yang tinggi.
melalui pembinaan dan penegakan disiplin ser
ta pemberian reward and punishment. Untuk
terus melakukan pengawasan demi mening
katkan keselamatan penerbangan, Bapak se
bagai Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah
IV beserta jajaran harus proaktif dan terus-
menerus melakukan pengawasan kepatuhan
pada regulasi dan prosedur operasi standar.
Beliau mengatakan, adapun beberapa cara
untuk menumbuhkan dan membangun nilainilai integritas pada Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah IV Denpasar yaitu dengan me
lakukan apel pagi setiap hari Senin dan sebagai
Pemimpin, Beliau menyampaikan kepada para
pegawai agar mereka berkomitmen mendukung
Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “Saya berharap
agar seluruh pegawai melakukan pekerjaan
dengan jujur, konsisten, 
bertanggungjawab,

18

l Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019

transparan terutama, serta patuh terhadap
peraturan-peraturan serta tidak menyalah

gunakan wewenang dan yang paling penting
adalah menolak korupsi dan gratifikasi karena
di kantor ini karena banyak melakukan pela
yanan-pelayanan terhadap masyarakat.” Yang
paling penting dapat dilihat dari SOP nya ter
lebih dahulu, dari pelayanan sudah dibuat SOP
nya, kemudian SOP nya akan evaluasi lagi apa
kah sudah berjalan sesuai ketentuan atau tidak
dan dapat dilihat apakah perlu perbaikan-per
baikan dari SOP tersebut, kalau perlu per
baikan maka akan diperbaiki. SOP itu sendiri
ibarat dokumen hidup jadi tidak statis bisa
renewal dan harus dilakukan evaluasi terhadap
pelayanan yang tidak kalah pentingnya adalah
pembinaan disiplin yang kita harapkan dan
untuk meningkatkannya kita ada Unit Kepa
tuhan Internal (UKI) yang baru dibentuk dan
ada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) semoga
semua bisa berjalan dengan baik. Dan kita
juga sudah melaksanakan e-office jadi semua
sudah dengan sistem online, untuk mengurus
perijinan semua sudah online tidak ada lagi
transaksi-transaksi dengan menggunakan uang
cash dan pembayaran sudah menggunakan
kartu debit tidak perlu menggunakan uang lagi.
Saat Tim Buletin Transparansi berkeliling
Kantor untuk melihat kegiatan pelayanan , Pak
Tevi bercerita bahwa sebagai bentuk integritas
untuk meningkatkan pelayanan prima Kantor
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Otoritas Bandara wilayah IV Denpasar, mem
puyai program yang telah dilakukan seperti
pelatihan pelayanan prima bagi para pegawai
yang bertugas di bagian pelayanan pada bulan
Juni 2019 lalu dengan mengambil pengajar
dari Universitas-Universitas di Bali. Disamping
itu juga penggunaan mesin antrian elektronik
seperti yang ada di Bank agar tertib dan terkon
trol bagi para pengguna jasa, pelayanan pass
online, sistem pembayaran menggunakan me
sin elektronik bank (edc machine), kemudian
untuk pelatihan Security Awareness untuk
yang mengurus ijin pass bandara yang semula
secara manual yang dilakuan oleh petugas, saat
ini sudah menggunakan audio-visual (video).
“Intinya berubah dari yang dulu ke sekarang
walaupun hanya sedikit-sedikit, dengan adanya
ZI WBBK adanya perubahan untuk melayani
masyarakat.” Ujar beliau.
Beliau menyampaikan bahwa Kantor
Otoritas Bandara Wilayah IV Denpasar juga

melaksanakan sosialisasi ZI dan WBK dan
program pelayanan kepada stakeholder melalui
rapat.
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Dalam pertemuan tersebut juga disampai
kan komitmen dan SOP nya untuk di imple
mentasikan. Selain rapat bentuk sosialisasi lain
yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah IV Bali adalah dengan membuat
grup WA untuk mempermudah menyampai
kan informasi-informasi yang update kepada
stakeholder.
Salah satu yang menjadi kendala dalam
membangun integritas antara lain pola pikir
(mindset) para pegawai dan sikap 
mental
(attitude) karena dibutuhkan waktu yang
cukup lama untuk bisa mengubah pola pikir
dan sikap mental seseorang dari yang semula
ingin dilayanimenjadi selalu bersikap melaya
ni. Tapi kita harus optimis kita yakin mampu
menuju arah WBK tersebut. Kendala dengan
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SDM yaitu biasanya lebih mudah mendapatkan
yang baru daripada mengubah yang lama. Seba
gai pimpinan maka wajib untuk mengingatkan
terus secara konsisten agar berkomitmen u
 ntuk
menghindari gratifikasi dan korupsi.
Di akhir perbincangan, Setelah melaksana
kan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Beliau
berharap agar seluruh pegawai berkomitmen
melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
ini dan nilai-nilai integritas telah mengakar di
diri setiap pegawai. “Selanjutnya instansi dapat
memberikan pelayanan dengan kualitas yang
semakin baik, dan kelak instansi kami meru
pakan instansi dengan lingkungan kerja yang
bersih dan tentunya bebas dari korupsi dan
gratifikasi.” (FA)

Laporan
Utama

Politeknik Pelayaran Surabaya

INTEGRITAS MENUJU
KAMPUS BERSTANDARD
INTERNASIONAL

P

oliteknik Pelayaran Surabaya atau yang
dikenal pula dengan nama Poltekpel
Surabaya merupakan salah satu pergu
ruan tinggi kedinasan yang bernaung di
bawah Kementerian Perhubungan.
Kampus yang menyelenggarakan pendidi
kan dibidang pelayaran ini pada awal berdi
rinya Bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP). Poltekpel Surabaya
ingin menjadi Politeknik Pelayaran yang ber
standar Internasional serta berperan aktif
dalam industri pelayaran.
Sebagai salah satu Unit Kerja yang masuk
dalam Nominasi Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM, Poltekpel Surabaya banyak
melakukan inovasi dan pengembangan dalam
proses kegiatan.
Dipimpin oleh seorang Direktur bernama
lengkap Capt Heru Susanto, MM, Poltekpel
Surabaya banyak melakukan perubahan-

perubahan menuju kampus berstandar inter
nasional. Bapak yang akrab di sapa Heru ini
menduduki jabatan sebagai Direktur Poltekpel
Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2017. Bapak satu
anak ini merupakan Alumni Sekolah Tinggi
Ilmu Pelayaran Jakarta Jurusan Nautika.
Di tengah kesibukannya sebagai Direk
tur Poltekpel Surabaya, beliau meluang
kan
waktunya untuk diwawancarai oleh Tim Buletin
Transparansi, berikut petikan wawancara
denganTim Buletin Transparansi dengan Di
rektur Politeknik Surabaya seputar Integritas.
Sesuai dengan tema kali ini, beliau me
nyampaikan pandangan pribadinya mengenai
integritas merupakan “sifat atau mutu yang me
nunjukkan satu kesatuan yang dapat meman
carkan kewibawaan dan kejujuran”, seseorang

akan kehilangan kewibawaannyajika tidak
memiliki kejujuran. Beliau juga menga
takan
bahwa sesorang harus memiliki integritas
karena integritas sangat penting bagi indivi

dual, ketika seseorang memiliki integritas dan
loyalitas maka dimanapun dia berada, d
 engan
siapapun, atau kelompok manapun, maka dia
bisa membawa dirinya dan dapat beradaptasi
dengan mudah.
Beliau juga mneyampaikan, Seseorang yang
memiliki integritas maka ia memiliki prisnsip,
dan seseorang yang memegang teguh prinsip
nya akan memunculkan kewibawaannya, se
bagai contoh “apa yang saya laksanakan pada
Poltekpel Surabaya yaitu dengan bersikap tegas
kepada anak buah, tetapi sikap tegas saya terse
but tetap saya imbangi dengan santai sehingga
sistem dapat berjalan dengan baik.”
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Beliau memberikan kepercayaan penuh ke
pada Taruna/Taruni dalam melaksanakan ke
giatan belajar mengajar agar tumbuh menjadi
pribadi yang berintegritas. “Saya membentuk
Staf Batalion, Staf Battalion inilah yang menja
di penghubung antara pengasuh dan Taruna/
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Taruni dalam seluruh kegiatan.” Saya mende
ngarkan apa yang disampaikan oleh Staf Ba
talion, kritik maupun saran yang disampaikan
oleh Staf Batalion akan saya tampung demi
kemajuan bersama kampus Poltekpel Surabaya
ini.”

Laporan Utama

Saya mendengarkan
apa yang disampaikan
oleh Staf Batalion,
kritik maupun saran
yang disampaikan
oleh Staf Batalion akan
saya tampung demi
kemajuan bersama
kampus Poltekpel
Surabaya ini.

Beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan
Program Quick Wins yang di Instruksikan oleh
Menteri Perhubungan, agar pelayanan menja
di maksimal Poltekpel Surabaya menyiapkan
kegiatan sekolah jarak jauh bagi masyarakat
melalui E-learning. Sesuai dengan Instruksi
Kepala Badan Pengembangan SDM Perhu
bungan, penerapan Good Clean Government
(GCG) menjadi keharusan bagi Poltekpel Sura
baya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk mendukung program tersebut kesiapan
Sumber Daya manusia (SDM) menjadi keharu
san. Alhamdulillah sejak tahun 2015 Poltekpel
Surabaya telah mendapatkan ISO 9001 : 2008
untuk Kualitas Sumber Daya Manusia. ISO

9001:2008 setiap tahunnya dilakukan evaluasi
oleh Konsultan independen. SDM mempunyai
peranan yang sangat penting dalam penyeleng
garaan suatu organisasi agar berjalan dengan
baik. “Di lingkungan Poltekpel Surabaya, saya
mempunyai 3 (tiga) Wakil Direktur (Wadir) yai
tu Wadir I yang mengurusi Pendidikan, Wadir
II yang mengurusi Sumber Daya Manusia, dan
Wadir III yang mengurusi Ketarunaan.
Untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Poltekpel sesuai dengan ren
cana dilaksanakan melalui Monitoring kegia
tan setiap.” Evaluasi rutin dilaksanakan pada
setiap kesempatan dan pada akhir tahun di
laksanakan pada kegiatan konsinyering untuk
melaksanakan evaluasi terhadap kinerja.
Konsinyering dilakukan untuk mengetahui
anggaran apa yang terserap, dan apa-apa yang
belum terserap secara optimal disertai dengan
langkah-langkah penyelesaiannya oleh masingmasing Wadir, setelah itu dilanjutkan dengan
penandatanganan Pakta Integritas. Dengan
adanya kegiatan tersbut hambatan-hambatan
yang terjadi dapat diselesaikan dan target da
pat terlaksana dengan baik.
Beliau menceritakan, “pada saat awal saya
menjadi Direktur Poltekpel Surabaya pada
bulan Juli Tahun 2017 saya berharap adanya
Poliklinik Utama dan alhamdulillah sekarang
Poltekpel Surabaya sudah memiliki Poliklinik
Utama. Pada Tahun 2018 Poltekpel Suraba
ya berhasil mendapatkan Akreditasi A untuk
jurusan Teknika, Akreditasi B untuk Jurusan
Nautikadan Elektro dari Badan Akreditasi Na
sional Perguruan Tinggi Kemristek Dikti.
Selain itu pada akhir Tahun 2018 Pol
tekpel Suabaya telah membuka Program ANT
I. pada Tahun 2019 penerimaan Calon Taru
na sudah membukaProgram Diploma IV, dan
hanya satu-satunya dari seluruh Politeknik di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, Poli
teknik Pelayaran Surabaya menyelenggarakan
Program DIII dan DIV secara bersamaan. Se
lain itu hanya Poltekpel Surabaya yang memi
liki jurusan Teknologi Rekayasa Kelistrikan
Kapal (D-IV ETO).”
Poltekpel Surabaya mempunyai program
unggulan yaitu program Revalidasi/Pemu
takhiran Ijazah Pelaut Keliling. Untuk memu
dahkan program Revalidasi kami mengguna
kan sistem jemput bola.” Kami memiliki mobil
keliling yang standby di pelabuhan, sehingga

Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019 l

23

Laporan Utama

pelaut tidak perlu turun kapal menuju kam
pus Poltekpel Surabaya, tetapi cukup datang
ke mobil keliling yang kami sediakan.” Selain
mobil keliling revalidasi juga bisa melalui

registrasi Onlinedan setelah itu baru dilakukan
Revalidasi. Selain itu Poltekpel Surabaya juga
memiliki salah satu program D
 elivery on Time
(DoT) yaitu dimana setelah peserta 
selesai
melaksanakan Diklat, sertifikat langsung
diserahkan tanpa menunggu lama.
Di akhir obrolan dengan Tim Buletin Trans
paransi, Beliau menyampaikan harapan kede
pan terhadap Poltekpel Surabaya “saya ingin
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Poliktepel Surabaya membuka program Studi
S2. Poltekpel Surabaya akan bekerjasama
dengan STC Belanda melalui Institut Teknologi
Sebelas November (ITS) dibidang Vokasi dan
Lecture pada bulan September 2019.
STC adalah institusi di Belanda yang berge
rak di bidang pendidikan vokasi dalam industri
pelabuhan, pelayaran dan transportasi secara
umum dan juga memberikan kursus dan pela
tihan bagi para profesional sektor transportasi.
Saya ingin terus berusaha mengembangkan
kampus Poltekpel Surabaya menuju kampus
yang berstandar Internasional.” (DS,MN,BDA)

Radar

Perspektif
Baru Dalam
Pencegahan
dan
Investigasi
Fraud

B

agi kalangan penggiat anti-fraud yang
berasal dari Auditor, tentu saja tidak
asing lagi mendengar kiprah ACFE
Indonesia Chapter merupakan organi
sasi local chapter dari ACFE Global yang ber
kedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat,
yang sering mengadakan berbagai kegiatan
yang berhubungan dengan sistem pengenda
lian fraud meliputi pencegahan fraud, yaitu
edukasi, penelitian dan pengembangan antifraud serta menjadi Lembaga yang mengujikan
serta menerbitkan Sertifikasi Pemeriksa Kecu
rangan (Certified Fraud Examiner) yang diakui
secara Internasional, pada umumnya dimiliki
oleh Auditor BPK, BPKP dan KPK.

Eka CS, ST, CFrA
Audior Pertama Inspektorat Investigasi

“Embracing Technology to Sustain
Economic Growth – Anti-Fraud Perspective”
menjadi tema NAFC tahun ini, seiring dengan
keberadaan revolusi industri 4.0 yang telah
membawa perubahan besar dalam kehidupan
manusia, terutama terkait perubahan bentuk
dan pengelolaan bisnis, keterbukaan informasi,
dan kemudahan bertransaksi.
Perubahan tersebut telah menimbulkan
konsekuensi berupa isu keamanan yang harus
dikelola risikonya karena dengan adanya
kemajuan teknologi dan informasi di satu sisi
memberi nilai positif bagi kehidupan manusia
namun disisi lain juga memberi efek negatif
seperti adanya praktek fraud baik itu berupa
kecurangan, penipuan dan korupsi yang terjadi
pada sektor perbankan, pemerintahan dan
swasta.
Melalui NAFC 2019 ini, diharapkan para
penggiat anti-fraud yang berasal dari Auditor,
Peneliti, akademisi, dan aktivis anti-fraud akan
mamperoleh perspektif baru dalam pencega
han dan investigasi fraud yang berkembang
kian canggih dan sulit ditelusuri.
Agenda kegiatan NAFC 2019 yang telah
diawali dengan pembukaan resmi dilanjutkan
dengan forum diskusi untuk seluruh peserta
dan terdapat juga agenda untuk diskusi pa
nel, dengan judul-judul topik bahasan keki
nian dengan Narasumber yang terkenal yang
berasaldari Pemerintah, Swasta, para pakar
dan praktisi, antara lain:
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1. Pendekatan Pemeriksaan Keuangan Negara
BerbasisTeknologi Informasi dengan nara
sumber Bapak Dr. Agus Joko Pramono, S.ST,
M.Acc, Ak. CA selaku anggota Badan Peme
riksa Keuangan Indonesia;
2. Preventing Fraud in e-Commerce & Millennials’ Businesses (Pencegahan Kecurangan
dalam Jual-Beli Online dan Bisnis era Mi
lenial) dengan narasumber Bapak Taufikur
rahman selaku CDD of Subsidiary Management PT KAI;
3. Technology: Preventing or Enhancing Financial Statement Fraud? (Teknologi: Men
cegah atau Meningkatkan Penipuan Lapo
ran Keuangan?) dengan narasumber Bapak
Sudimin Mina, MBA, MmSI, CA, CPMA,
MOSM selaku Direktur Digital asset advisory Microsoft Office Indonesia;
4. Social Media Investigation for Business Puposes (Investigasi Media Sosial untuk Tu
juan Bisnis) dengan narasumber Bapak Deni
R. Tama sebagai Forensic and Integrity Services EY Forensic Partner;
5. Exploting Technology for Illegal Transactions (Pemanfaatan Teknologi untuk Tran
saksi Ilegal) dengan narasumber Bapak
Dr.Dian Ediana Rae Wakil Kepala PPATK
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(Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan) dan Bapak Onno W. Purbo selaku
Tokoh dan Pakar Teknologi Informasi;
6. Observing human behavior for Investigation Purposes (Pengamatan Perilaku Ma
nusia untuk Tujuan Investigasi) dengan
narasumber Bapak Kombes Pol. Kurniadi
SH,SIK,MSi selaku Kasubdit III Direktorat
Tindak Pidana Siber Badan Resort Kriminal
Kepolisian Republik Indonesia;
7. Fraud Detection using Forensic Data
Analytics (Deteksi Penipuan menggunakan
Forensic Data Analytics) dengan Nara
sumber Ibu Vauline Frilly selaku CEO/Co
Founder PT.Wikrama Utama Indonesia;
8. Continuous Audit and Continuous Monitoring For Effective Fraud Prevention
(Audit Berkelanjutan dan Pemantauan
Berkelanjutan Untuk Pencegahan Peni
puan Yang Efektif) dengan narasumber Ibu
Mustaslimahselaku SEVP Internal Audit
PT.Bank Mandiri;
9. Preventing Identity Theft (Pencegahan
terhadap Pencurian Identitas) dengan na
rasumber Bapak Hari Wurianto selaku Di
rektur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Bank Bukopin.

Radar

Eka CS dalam penyampaian Makalah

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ACFE
Indonesia juga menghelat National Call for
Paper (NCfP) Seminar 2019 tepat sehari se
belum NAFC, yaitu pada Selasa (9/7/2019).
Mengangkat tema “Fostering Anti-Fraud Measures to Support Government Programs”,
NCfP 2019 diharapkan menjadi sarana bagi
para penggiat maupun pemerhati anti-fraud,
baik dari kalangan praktisi maupun akademi
si agar menghasilkan penelitian terkait ragam
alternatif program anti-fraud yang dapat me
ngawal program¬-program pemerintah guna
memajukan perekonomian negara.
Tak kurang dari 30 makalah telah diterima
ACFE Indonesia sejak Bulan Maret 2019 dan
sebanyak 13 makalah dipresentasikan dalam
NCfP Seminar tahun 2019 dihadapkan kepada
para Juri yang berasal dari KPK, Pengajar Per
guruan Tinggi dan Anggota ACFE Indonesia,
serta termasuk diantara pemakalah yang turut
diundang untuk memaparkan hasil penelitian
nya adalah Saudara Eka C. Setyawan, ST,CFrA,
Auditor Pertama Inspektorat Investigasi Ins
pektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,
dengan judul penelitian “Penggunaan Hukum
Benford Dalam Audit Kinerja Untuk Pende
teksian Fraud Pada Transaksi Belanja Negara”.
Lebih jauh, Saudara Eka C. Setyawan,
ST,CFrA menyampaikan “keikutsertaannya

bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan
Hukum Benford dalam Audit Kinerja untuk
mendeteksi kecurangan transaksi Belanja Ne
gara melalui studi kasus di 3 (tiga) Unit Kerja
Kementerian Perhubungan dan berdasarkan
hasil penelitiannya, diketahui jenis Belanja
Negara yang tepat untuk dianalisis dengan
menggunakan hukum Benford adalah Belanja
Barang dan tingkat keberhasilan pembuktian
berkisar antara 20% hingga 50% dari keselu
ruhan daftar transaksi yang diperiksa, sehingga
dapat disimpulkan Hukum Benford dapat di
gunakan untuk menentukan transaksi Belanja
Negara yang berindikasi terjadi ketidakpa
tuhan/kecurangan sehingga besar harapan
nya gagasan pemikiran dalam makalah-nya
dapat diimplementasikan selanjutnya secara
nyata dalam Audit Kinerja yang bersifat rutin
dilaksanakan oleh Inspektorat I,II,III dan IV
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubu
ngan”, tuturnya.
Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan
bentuk kontribusi ACFE Indonesia secara di
namis dan upaya pencegahan dan pemberanta
san korupsi serta kejahatan ekonomi di Indo
nesia seiring dengan perkembangan yang ada
sesuai dengan visi ACFE Global yaitu Together
ReducingFraud Worldwide.
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Profil

Integrity:
Do The Talk and
Tone at The Top
Dr. H. Mochammad Jasin, M.M
Menjadikan integritas dan kejujuran
serta amanah dalam melaksanakan
tugas memang sudah tidak dapat
ditawar lagi sebagai sikap dan
karakter yang wajib dimiliki.

B

agi pada umumnya kita selaku Apara
tur Sipil Negara (ASN) serta pemerha
ti gerakan anti Korupsi, maka nama
M. Jasin pasti sudah tidak asing kita
dengar atau diucapkan. Tepatnya Dr. Moch

Jasin Mashuri, MM, MH, QIA adalah sosok
mantanPimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) periode 2007 s.d 2011 yang
pada saat itu tentu kita kerap kali dikagetkan
dengan banyaknya kasus mega Korupsi yang
dibongkar dan dilemma kasus besar yang
tidakjarang menyerang juga institusi harapan
rakyat untuk dapat mewujudkan adanya good
governance dengan penerapan pencegahan
dan penindakan adanya tindak pidana korupsi.
Tim Buletin Transparansi sangat beruntung
dapat melakukan wawancara dengan beliau
untuk kedua kalinya dan berjumpa lebih dekat
dengan beliau walau untuk waktu yang singkat
di kediaman beliau di bilangan Tangerang
Selatan. Dari Curicullum Vitae (CV) beliau yang
beliau berikan langsung kepada tim, dapat di
katakan bahwa beliau adalah sosok yang dapat
menjadi role model atau tauladan bagi ASN.
Hal ini tim sadari setelah membaca CV beliau
dengan detail, nyatanya ada 3 hal yang patut
diteladani dari perjalanan hidup beliau, yaitu:
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1.
2.
3.

Komitmen atas kinerja yang didukung
dengan pendidikan;
Komitmen atas karir untuk melakukan
amar makruf dan nahi munkar;
Berkarya untuk mendidik generasi penerus
bangsa.

Pria kelahiran Blitar enam puluh satu tahun
silam ini sangat mengutamakan kompetensi
dalam bekerja sebagai ASN yang Professional.
Bagaimana tidak setelah beliau mendapatkan
gelar Master, bidang Manajemen (Business
Management), Technological University of The
Philippines, Manila, tahun 1989 dan Doktor,
bidang Manajemen (Business Management),
Adamson University, Manila, tahun 1991,
untuk menunjang kinerja beliau di Inspektorat
Jenderal(Itjen) Kementerian Agama di usia
dan pada jabatan tinggi beliau selaku Inspektur
Jenderal beliau melanjutkan studi 
dengan
mengambil program Master dan Doktor bidang
Hukum Pidana, Universitas Padjajaran bidang
Hukum Pidana, pada tahun 2015. Serta pada
tahun 2016 beliau juga berhasil mendapatkan
gelar profesi Qualified Internal Auditor (QIA)
dalam mengemban tugas sebagai pucuk
pimpinantertinggi di Inspektorat Jenderal

Profil

Kementerian Agama selaku Pembina jabatan
fungsional Auditor.
Maka dapat dikatakan beliau memiliki
komitmen atas kinerja yang didukung dengan
pendidikan dan ilmu yang cukup memadai.
Tidak hanya itu saja, beliau membuktikan
bahwasannya komitmen atas pembangunan
karir yang professional sudah ditanamkan
sejak awal pada saat beliau menjadi ASN.
Maka tidak heran bila sejak berkiprah
sebagai ASN di Departemen Perindustrian

pada tahun 1985 dalam waktu hanya 7 tahun
saja beliau sudah menduduki jabatan pejabat
eselon IV sebagai kepala seksi dan dalam kurun
waktu 1 tahun beliau sudah dipercaya menjadi
Pelaksana Tugas Pembantu Asisten, Asmenko
IV, Bidang Pengembangan Wilayah, Kemente
rian Negara Bidang Industri dan Perdagangan,
tahun 1993 dan 2 tahun setelahnya Beliau di
percaya dalam jabatan sebagai Pembantu Asis
ten (BANAS), Asmenko IV, Bidang Pengem
bangan Wilayah, Kementerian Negara Bidang
Produksi dan Distribusi, tahun 1995.
Namun kegemilangan karir beliau tidak
hanya berhenti di Kementerian Negara saja,
nyatanya tahun 2000 beliau dipercaya sebagai
Kepala Biro Perencanaan, Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),
tahun 2000 dan pada masanya beliau mendu
duki pimpinan KPK pada tahun 2007 s.d 2011.
Dari tahun 2000 s.d 2007 atau selama 7

tahun lamanya beliau benar-benar merintis se
cara faktual apa yang dinamakan amar makruf
nahi munkar pada berjalannya Pemerintahan
Republik Indonesia yang kita cintai ini. Beliau
tidak hanya digembleng namun ditempa untuk
berhasil mewujudkan stabilitas dan penegakan
hukum dalam pemberantasan KKN di Indone
sia. Pada akhir kepemimpinan beliau di KPK,
beliau dipercaya untuk dapat memperbaiki
kinerja dan integritas ASN di Kementerian
Agamasebagai Inspektur Jenderal yang saat
itu beliau langsung mendapatkan perintah dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sela
ma lima tahun beliau menjabat s.d tanggal 17
Januari 2017, beliau gunakan untuk memberi
kan edukasi dan pembinaan bagi jajaran ASN
di lingkungan Kementerian Agama dengan
melakukan “do the talk” dan “Tone at The Top”
artinya beliau memberikan contoh berupa pri
laku, tindakan dan kebijakan yang mencermin
kan perbuatan amar makruf nahi munkar yang
tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerin
tah dan pencegahan korupsi namun pada setiap
lini kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Tentu kepercayaan yang diamanahkan ke
pada beliau dari pemerintah sangat tinggi eks
petasinya dimana tidak menginginkan apa yang
diutarakan oleh Almarhum Presiden  Ke-4 RI,
KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahwa
“Kementerian Agama itu seperti 
pasar yang
didalamnya apa saja ada kecuali nilai agama
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itu sendiri” menjadi paradigma pada masa itu.
Saat ini beliau menjabat sebagai Dosen dengan
jabatan akademik Lektor Kepala pada Pergu
ruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta dan dalam masa kinerja
beliau sampai dengan saat ini 
beliau 
sudah
mempublikasikan sebanyak 15 buah Buku dan
Jurnal. Dalam gambaran pencapaian karir
tokoh yang menjadi pilihan Transparansi pada
edisi kali ini, berikut kita simak dialog Tim Bu
letin Transparansi (TBT) dengan Bapak M. Ja
sin (MJM) :

dan jujur kepada masyarakat dan mengabdi
dengan negara.

TBT: Bagi kami bapak adalah sosok
dan figur tauladan ASN dalam berkarir.
Apakah pada awalnya pernah terbersit
bapak ingin menjadi apa dan harus seperti apa.

MJM : Sepanjang karir saya sebelum
diangkatsebagai Kepala Biro di KPKPN memang saya menghindari untuk ditempatkan
dan berhubungan dengan permasalahan pe
ngelolaan keuangan dan pengadaan. Jadi memang benar dulunya mayoritas lingkungan
dan beberapa individu yang berpengaruh di
lingkungan tersebut tidak sesuai dengan falsafah hidup yang jujur, dan tidak berkomitmen sesuai ajaran agama yang harus dihindari. Alhamdulillah berkat doa dan hidayah
dari Tuhan pada waktu saya di KPKPN saya
bekerja dengan sosok figure yang sederhana
dan jujur serta tidak neko neko beliau adalah
Bapak Abdullah Hehamahua sosok spiritual
dan aktivis HMI yang menjadi kepala bidang
legislatif KPKPN. Inilah yang menjadi role
model, beliau tidak mau memakai kendaraan
dinas bila tidak ada hubungan dengan aktivitas pekerjaan di KPKPN dan tidak jarang
beliau berjalan kaki dan naik bajaj dengan
istrinya ketika untuk keperluan pribadi dan
kewajiban pribadi beliau. Jadi Kendaraan
Dinas dan 

Sopir Dinas beliau itu hanya di
kantor untuk keperluan Kantor. Nah ini yang
sangat menjadi inspirasi untuk saya bersikap
dan berkinerja sampai dengan sekarang.
Jadi jangan heran kalau tidak boleh menerima undangan main golf, atau kegiatan
wisata ke tempat tempat yang bagus, itu semua memang sudah terbiasa dan terdidik dari
lingkungan yang ada. Ada cerita mobil dinas
saya sama dengan mobil dinas eselon III, dan
mobil dinas eselon tsb hanya pakai di lingku
ngan tugas kantor saja, itulah karakter yang
terbentuk dari lingkungan dan kondisi yang
saya hadapi.

MJM : Awal saya berkarir sebagai ASN
dulu di kampus Universitas Brawijaya saya
sudah masuk dalam sebuah komunitas yang
mengajarkan apa yang seharusnya dilaksanakan dan mengajak untuk menghindari
dan mencegah perbuatan yang salah atau
dilarang, setelahnya lanjut di menjadi PNS
di Departemen Perindustrian dan pada saat
sekolah di Philipina saya juga bergaul d
 engan
komunitas dan teman-teman yang mempunyai sikap yang sama seperti pada saat di
Kampus dahulu.
Memang saya dibesarkan dari keluarga
yang sederhana dan sangat memegang
teguh falsafah untuk berikhtiar tanpa meng
harapkan rizqi yang berlebih dengan caracara yang tidak diridhoi Tuhan atau dengan
jalan yang benar, serta saya juga mempu

nyai saudara kandung yang menjadi figure
yang dapat menjadikan saya dapat mengatakan mana yang hak dan mana yang batil/
tidak benar. Dari sinilah saya berpegang
teguh dengan kejujuran dalam bekerja atau
integritasdan amanah dalam setiap tindakan
yang saya l akukan serta bersikap.
Maka dalam bekerja tidak hanya dituntut
untuk dapat membedakan mana yang benar
dan tidak namun juga melaksanakan itu
dalam setiap tindakan dan cara bersikap

de

ngan mengutamakan untuk melayani
bukan hanya dilayani. Karena falsafah ASN
adalah mengutamakan pelayanan yang baik
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TBT : Tentu lingkungan dahulu
angat berbeda dengan sekarang pak
s
mungkin perbedaannya kalau dahulu
seorang ASN berintegritas jarang yang
memuji dan support kalau sekarang
sudah ada walau beberapa dan lumayan
ada yang memuji misal KPK apa Indonesian Coruption Watch (ICW) ini diluar
Hablum minallah.

Profil
TBT: Menurut pandangan bapak

b
agaimana menjadikan Inspektorat
investigasi sebagai Inspektorat yang

idealdan tidak mendapatkan stigma
buruk dimata rekan kerja dan pimpinan
yang lain?
MJM : Menjadikan integritas dan kejujuran
serta amanah dalam melaksanakan tugas memang sudah tidak dapat ditawar lagi sebagai
sikap dan karakter yang wajib dimiliki. Apalagi sebagai auditor, sebelum di KPK dulu di
KPKPN jika ada kele bihan bayar perjalanan
dinas atau pertanggungjawaban keuangan
ya harus dikembalikan dan di setorkan ke
Kas Negara walaupun ada rasa tidak enak ya
harus dilaksanakan, nantinya mereka inshaallah akan mengerti. Tidak menerima fasilitas
yang diberikan diluar kepentingan kedinasan, hal ini memang harus dicontohkan dan
dilaksanakan oleh pimpinan. Maka pimpinan
harus menjadi contoh dan tidak takut dalam
melaksanakan yang hal yang benar dan yang
baik walaupun lingkungan dan pimpinan lain
belum melakukan hal itu. Jangan lalu menjadi
takut, sungkan ataupun dianggap tidak loyal.
TBT: Dalam perjuangan pemberantasan korupsi sering kerap terjadi resistensi atas ide aksi dan reaksi yang kontra produktif. Sebenarnya apakah yang
menjadi penyebab utama hal tsb. Dilain
hal seolah-olah kata Integritas adalah
hanya kata sakral yang sering berlawanan dengan tindakan dan perbuatan.
Bagaimana cara bapak untuk tetap memupuknya dan memelihara disaat yang
lain hanya ingin membabat dengan dalih Integritas itu adalah loyalitas dengan
pimpinan.apa yang harus dilakukan?
MJM : Menurut saya peran pemimpin
sangat penting untuk memberikan contoh
dan melakukan himbauan serta peringatan
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Rapat on time tidak terlambat, tidak meminta
pelayanan khusus, meminta mobil dinas yang
mewah yang tidak sesuai peruntukan. Pada
saat saya dulu menjabat, kesederhanaan
saya contohkan dengan pemakaian fasilitas
kedinasan sesuai dengan peruntukannya ke-

dinasan dan waktu mobil dinas yang dipakai
masih layak ya tidak usah ada pengadaan

baru. Seperti yang saya katakan sebelumnya
memulai berbuat baik dan benar serta bertindak dan bekerja dengan jujur adalah kewajiban, jangan menunggu atau bernegosiasi
dengan lingkungan. Jika tidak mampu lebih
baik menghindar, jika mampu maka ubah, berikanlah contoh dan jangan takut menyuarakan yang benar walaupun banyak rintangan.
Sebagaimana tugasnya Inspektorat Jenderal dalam penegakan integritas maka sudah
sepatutnya Inspektorat Jenderal dalam hal ini
sudah membagi tugas dan kewenangan sesuai
dengan bidang masing-masing dengan meng
optimalkan Sumberdaya Manusianya dilakukan pengendalian dan kontrol serta mampu melakukan evaluasi atas kinerja dimana
mendapatkan dukungan dan kepercayaan
dari pimpinan. Lingkungan yang mendukung
kinerja dan mengapresiasi pelaksanaan tugas
sesuai kewenangan masing-masing inilah serta kepercayaan tentunya akan menumbuhkan
rasa percaya diri dan komitmen atas kejujuran dan integritas. Hal lain adalah mencukupkan diri dengan kesederhanaan, terus
menerus kita ingatkan kepada para pihak dan
tidak usah takut untuk hal yang baik. Kalau
itu dianggap tidak loyal dan mengganggu
kebebasan dalam hal mengedukasi dan kita
dalam hal ini melakukan hal tersebut tidak
mendapatkan uang yang banyak yang seperti
diiming-imingkan dengan cara yang tidak benar. Karena jika kita memikirkan kecukupan
dari diri kita maka tidak ada cukupnya, seharusnya kita sebagai muslim berpegang teguh
dengan ucapan “watawa saubil haq watawa
saubis sabr” atau maknanya Kebenaran dan
kesabaran adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Kita ini tidak lama
hidup di dunia, oleh karena itu saya punya
sekretaris “Laki-laki” yang selalu biasa meng
ingatkan saya. Nah ini juga sebagai contoh
dan tidak menimbulkan fitnah.
TBT: Dari sisi pengkaderan ASN yang
selalu dikatakan Loyalitas Pimpinan
harus didahulukan, bagaimana dengan
Integritas menurut bapak yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan
integritas?
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MJM : Komiten atas transparansi penilaian terhadap sistem assessment dan meritokrasi serta rekam jejak kompetensi, kapabilitas dan sikap dari personel ASN yang
akan dipromosi sangat penting. Jangan selalu
dihadapkan dengan kedekatan personal, hubungan keluarga atau ada atau tidaknya setoran, apalagi menanyakan bagaimana proyeknya atau pengadaan ini dan itu. Maka dari
itu personel Itjen yang bagus dan berkualitas
waktu saya menjadi Irjen saya tempatkan di
UPT dan Sub Sektor untuk menyebarkan dan
menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan
kita jadi pimpinan setelahnya jangan malah
nanti waktu yang bersangkutan menghadap
untuk terimakasih malah titip batik atau minta setoran. (Sembari beliau tertawa kecil)
TBT: Pertanyaan terakhir kami
 apak, pada akhirnya faktor apa yang
b
paling berpengaruh terhadap penegakan
nilai Integritas?

32

l Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019

MJM : Paling utama adalah figure atau
tauladan (pimpinan ikhlas dan istiqomah
menjadi role model), mendidik SDM nya
dengan contoh dan melaksanakan evaluasi

serta pembenahan system. Berkomitmen ketiga hal tersebut secara bersama sama atau
concurrent dilaksanakan secara konsekuen
dan kontinyu. Hal ini bisa dikatakan sebagai
kesimpulannya atas penegakan nilai Integritas dan terakhir yang tidak boleh lupa adalah
saling mengingatkan dalam hal kebaikan.
Memang tidak akan cukup waktu
berbincangTim Buletin Transparansi dengan
Beliau selama satu jam. Butuh berseri. Semoga
dengan pebincangan singkat dan berbagi cerita
tentang nilai integritas dapat membawa kebai
kan untuk para pembaca. (RAK)

Radar

Mudik ala
Difabel
Oleh: Catur Sigit Nugroho
Bagian Perencanaan Sekretariat
Inspektorat Jenderal

P

enyediaan transportasi yang ramah
bagi semua orang termasuk bagi lan
sia dan disabilitas merupakan hal
yang sudah seharusnya dipenuhi oleh
pemerintah dan semua penyedia jasa layanan
transportasi. Pada momen mudik bulan Juli
2019 silam, Kementerian Perhubungan dan
Bank Mandiri Syariah memfasilitasi transpor
tasi yang ramah bagi semua kalanggan peng
guna transportasi, bahkan para penyandang
disabilitas juga dapat mengikuti kegiatan mu
dik yang diberi nama Mudik Ramah Anak dan
Disabilitas (MRAD).

Penyelenggaraan mudik yang dilakukan
oleh Kementerian Perhubungan dan Bank
Mandiri Syariah berbeda dengan yang lain. Hal
yang membedakan mudik disabilitas MRAD ini
dengan yang lainnya adalah karena MRAD ini
sudah mengakomodir kebutuhan disabilitas
pengguna kursi roda.
Jika penyedia layanan mudik gratis lainnya
tidak memperhatikan pengguna kursi roda, da
lam MRAD ini semua jenis disabilitas bisa ter
layani dengan baik walaupun masih ada sedikit
catatan karena keterbatasan moda transportasi
yang tersedia.
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Peserta mudik disabilitas yang diseleng
garakan oleh Kementerian Perhubungan dan
Bank Mandiri Syariah tahun 2019 diikuti 183
peserta yang diantaranya sebanyak 25 tuna ne
tra, 17 pengguna kursi roda, 3 tuna rungu, 35
disabilitas daksa nonkursi roda, 26 anak-anak
dan 77 orang pendamping atau keluarga disa
bilitas.
Pemudik disabilitas terutama pengguna
kursi roda mempunyai tantangan yang lebih
berat jika dibandingkan dengan pemudik di
sabilitas lainnya. Hal ini karena penyandang
disabilitas membutuhkan fasilitas khusus, di
antaranya adalah penyandang disabilitas peng
guna kursi roda membutuhkan kendaraan yang
mempunyai hidrolik atau bus dengan lowerdeck dan direst area yang menyediakan ramp
yang landai. Penyandang disabilitas tuna netra
juga juga membutuhkan ubin pemandu yang
mengarahkan mereka ke fasilitas umum dan
bagi penyandang disabilitas tuna rungu mem
butuhkan penunjuk khusus seperti runing text.
Pada kenyataannya fasilitas ramah disa
bilitas belum banyak dijumpai oleh penyedia
jasa layanan transportasi. Beberapa kasus yang
terjadi adalah adanya penyandang disabilitas
tuna rungu yang seringkali ketinggalan pesawat
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atau kereta dikarenakan mereka tidak bisa
mendengar pengumuman atau informasi yang
disampaikan oleh penyedia jasa. Atau sering
nya pengguna kursi roda ditolak oleh penye
dia jasa layanan transportasi karena dianggap
menyulitkan. Jikapun mereka bersedia meng
angkut, para penyandang disabilitas tersebut
akan dikenakan biaya tambahan. Apakah yang
kita pikirkan dengan penyandang disabili
tas pengguna kursi roda yang harus menahan
buang air kecil/besar hingga menemui fasilitas
atau toilet akses? Sedangkan bagi kalangan di
sabilitas hampir tidak bisa mengetahui dimana
lokasi toilet yang ramah bagi disabilitas itu.
Apakah artinya penyandang disabilitas tidak
boleh bepergian?. Tentunya tidak demikian,
karena transportasi merupakan hak bagi setiap
warga negara.
Meskipun telah banyak peraturan dan
perundangan yang mengatur tentang laya

nan dan fasilitas untuk disabilitas, orang sakit
dan masyarakat lanjut usia, seperti UU No
8/2016, UU Pelayanan Publik No 25/2009,
SPM MenteriPerhubungan No 48 Tahun 2015,
SPM Menhub No 98/2017, Permen PUPR no
14/2017 dan lain-lain, namun belum banyak
yang dapat merealisasikan peraturan-peratu
ran tersebut sehingga kaum disabilitas banyak
menemui hambatan dalam perjalanan berakti
vitas antara lain tidak adanya alat bantu, ramp
dan guiding block di bangunan stasiun, termi
nal atau bandara. Pada sejumlah stasiun kereta
api misalnya, masih banyak dijumpai pintu
masukstasiun yang tidak disediakan ramp
dan tidak adanya jalur yang mudah dilalui oleh
pengguna kursi roda untuk menyeberang rel
antar peron.
Kementerian Perhubungan dibawah kepe
mimpinan Bapak Budi Karya Sumadi mem
berikan perhatian lebih pada kebutuhan para
penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan

dengan disediakannya sarana transportasi

yang akses bagi semua ragam disabilitas pada
kegiatanmudik gratis 2019 dan dengan dite
rimanya para penyandang disabilitas untuk
bekerja di bawah Kementerian Perhubungan
yang kedepannya diharap dapat memberikan
kontribusi demi tersedianya sarana dan prasa
rana transportasi yang ramah bagi semua orang
tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas.

Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019 l

35

Radar

Mengawal REFORMASI,
Mewujudkan BIROKRASI
Kelas Dunia

Oleh:
Pristinian Yugasmara, S.Pd., M.Hum.

Analis Laporan Hasil Audit dan Sanggahan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Investigasi

I

nti daripada Reformasi Birokrasi (RB)
seringkali disalahartikan oleh sebagian
pemangku pemerintahan sebagai ajang
untuk mendapatkan sejumlah besar
tunjangan kinerja yang diinginkan. Tidak di
pungkiri bahwa hal tersebut merupakan wujud
reward yang diberikan bagi Instansi Pemerin
tah yang ‘sukses’ meningkatkan nilai Indeks
RB-nya.
Namun, RB memiliki makna yang lebih dari
sekedar syarat untuk memperoleh kenaikan
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tunkin. Sebagaimana definisi dari reformasi
adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk
perbaikan, khususnya dengan merubah peri
laku atau pola tertentu, indikator sebenarnya
dari suskesnya pelaksanaan RB dibuktikan
dengan perbaikan sistem pemerintahan yang
baik dan bersih; mulai dari digitalisasi sistem
birokrasi, ASN yang profesional, meningkatnya
standar pelayanan publik hingga putusnya ran
tai KKN yang selama ini mengakar dalam roda
pemerintahan.

Radar
KONDISI INDONESIA
Sejak terjadinya krisis multidimensi tahun
1998, reformasi telah berhasil meletakkan lan
dasan politik bagi kehidupan demokrasi di In
donesia. Perubahan sistem penyelenggaraan
negara, revitaliasasi lembaga tinggi, dan penye
lenggaraan pemilihan umum yang menjamin
terwujudnya pemilihan umum yang jujur, ber
sih, dan demokratis.
Keberhasilan memulihkan kondisi ekono
mi paska reformasi dengan mampu kembali
masuk ke dalam jajaran negara berpendapatan
menengah (middle income countries) menjadi
kan Indonesia dipandang sebagai negara yang
berhasi melalui masa krisis dengan baik. Pada
tahun 2011, Bank Dunia bahkan menyelengga
rakan rangkaian seminar “Emerging Indone
sia”, di Washington D.C sebagai forum tukar
pengalaman dengan mengambil pelajaran dari
keberhasilan Indonesia. Jejak pendapatan per
kapita sampai dengan tahun 2018 pun meng
hantarkan Indonesia naik ke peringkat ke ke
lompok negara dengan pendapatan menengah
ke atas (upper-middle income) dari 4 (empat)
kategori i.e. low-income, lower-middle income,
upper-middle income dan high income.
Selama tahun 2012 sampai dengan 2018,

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik stabil
dari 32 ke 38 dengan skala 100 (very clean) me
nempatkan Indonesia di ranking 89/180. Seba
gian besar masyarakat yang diwakili oleh 64%
responden mengakui keberhasilan pemerintah
memerangi korupsi (GBC, 2017). Namun de
mikian, meskipun dinilai telah memiliki dasar
hukum/kebijakan yang kuat, upaya memerangi
korupsi, transparansi pemerintah, dan tran
sparansi penggunaan uang negara masih dini
lai kurang. Keberhasilan desentralisasi dalam
memberikan pemerintah daerah kewenangan
otonomi juga tidak dipungkiri menumbuhkan
akar korupsi di level daerah.
Transparancy International, 2019
Selain itu, masyarakat juga masih banyak
mengeluhkan kondisi terkait kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini tercer
min dari Government Effectivenes Index Indo
nesia yang berada di rata-rata -0.3 sejak tahun
1996 s.d. 2017 (World Bank, 2018). Dengan ke
naikan fluktuatif dan perolehan skor 0.04 pada
tahun 2017 membuktikan berhasilnya upaya
birokrasi yang telah dilakukan namun masih
diperlukan upaya lebih untuk mendekati strong
index (2.5).

Global Economy, 2018
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REFORMASI DI KEMENHUB
Mengusung konsep inovatif sebagai salah
satu prinsip RB, seluruh Instansi Pemerintah
diberikan ruang gerak yang luas untuk me
lakukan inovasi-inovasi dalam penyelengga
raan pemerintahan, bertukar peraturan dan
best practice (Perpres 80/2010). Begitu pula
dengan kewenangan penilaian mandiri untuk
mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RB yang
disebut dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Model PMPRB ini memfokuskan K/L un
tuk menilai langkah-langkah yang telah dila
kukan dengan base line nilai tahun sebelumn
ya dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”
sebagaimana tercantum dalam Road Map RB
masing-masing instansi pemerintah. Indikator
Kinerja Utama instansi juga menjadi salah satu
aspek penilaian kaitannya dengan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara nasional sebagai
mana tertuang dalam Grand Design RB 20102025 (Tabel 1).

AREA

HASIL YANG DIHARAPKAN

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)

Tata Laksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, tekstur dan sesuai prinsip-prinsip good
governance

Peraturan
Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif

Sumber Daya Manusia
Aparatur

SDM Aparatur yang berintegritas, nertal, kompeten,
capable, profesional, dan berkinerja tinggi dan
sejahtera

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja
birokrasi

Pelayanan Publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat

Pola Pikir (mind set) dan
Budaya Kerja (culture set)
Aparatur

Birokrasi dengan Integritas dan kinerja yang tinggi

Tabel 1. Area Perubahan RB
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ke tingkat unit kerja (Permenpan 30/2018).
Meskipun indeks keseluruhan Kementerian
Tahun 2018 naik dari angka 75,34 ke 75,50, ter
lihat penurunan di area Manejemen Perubahan
(Pola Pikir dan Budaya Kerja), Pengawasan
dan Tata Laksana sebagai imbas penambahan
aspek penilaian (Hasil Antara) antara lain,
Hasil 
Pengawasan Kearsipan, Tingkat Kepa
tuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyeleng
gara Negara dan ASN, Maturitas SPIP, Hasil
Pengaduan Masyarakat dan Indeks Internal

Audit Capability Model (IACM) (Tabel 2).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor
masi Birokrasi (KemenPANRB) menegaskan
bahwa sistem evaluasi dilakukan dengan lebih
ketat dari tahun ke tahun. Penambahan aspek
penilaian dilakukan dengan tujuan perbaikan
untuk memperkuat pemerintahan. Akibatnya,
terjadi penurunan indeks reformasi birokrasi
di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah
kabupaten/kota. Selain itu, penilaian tidak lagi
dilakukan di tingkat pusat saja, namun sampai

2017
N0

Komponen Penilaian

A

Komponen Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5.00

5,00

2

Penataan Peraturan
Perundang-Undangan

5.00

5,00

3

Penataan dan Penguatan
Organisasi

6.00

4

Manajemen Perubahan

5.00

5

Penataan Sistem
Manajeman SDM

6

Bobot

PMPRB

Hasil Evaluasi
KemenPANRB

3,82

4.43

3.77

2,71

3.75

2.71

4,83

6.00

4.83

5,00

3,84

4.01

3.81

15.00

14,95

13,25

14.13

13.71

Penguatan Akuntabilitas

6.00

6,00

4,35

5.52

4.35

7

Penguatan Pengawasan

12.00

11,75

7,92

9.88

7.49

8

Penataan Kualitas
Pelayanan Publik

6.00

5,90

3,93

5.09

4.09

60.00

59,65

44,65

52.91

44.22

Sub Total A

PMPRB

6,00

Hasil Evaluasi
KemenPANRB

2018

A

Komponen Hasil

1

Nilai Akuntabilitas Kinerja

14.00

10,5

9,61

9.66

9.85

2

Survei Internal
Kapasitas Organisasi

6.00

4,80

4,59

5.51

4.86

3

Survei External
Persepsi Korupsi

7.00

6,56

5,81

5.81

5.62

4

Opini BPK

3.00

3,00

3,00

3,00

3,00

5

Survei External
Pelayanan Publik

10.00

8,75

7,68

8.00

7.95

Sub Total A

40.00

33,61

30,69

31.98

31.28

Total A + B

100.00

93,21

75,34

84.79

76.50

Tabel 2. Perbandingan Indeks PMPRB Tahun 2017 dan 2018
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Untuk PMPRB Tahun 2019, Kementerian
Perhubungan telah melakukan Submit Online
pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Ruang
Kutai Gedung Karsa dipimpin oleh Inspektur
Jenderal selaku Koordinator PMPRB dan
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Pelaksana RB.

Proses penilaian mandiri yang dilakukan sejak
awal tahun menghasilkan Indeks PMPRB sebe
sar 85,51. Indeks ini nantinya akan dievaluasi
oleh Kementerian PAN dan RB selaku Eva
luator untuk kemudian diperoleh Indeks RB
Tahun 2019.

Submit PMPRB Tahun 2019, 16 Mei 2019
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PERAN INSPEKTORAT
JENDERAL

MENUJU PEMERINTAHAN
KELAS DUNIA

Selain bertanggungjawab penuh dalam
penyelenggaraan
PMPRB
Kementerian,
Inspektorat Jenderal mengemban fungsi untuk
menjamin peran pengawasan yang efektif
sebagaisalah satu area RB. Dengan adanya 4
dari total 5 Hasil Antara yang ditambahkan
sebagai aspek penilaian RB di ranah pengawa
san menunjukkan bahwa diperlukan program
pengua
tan pengawasan dalam rangka men
dukung keberhasilan RB.
Berkerjasama dengan seluruh unit kerja,
Inspektorat Jenderal berhasil mengawal tingkat
kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN se
cara penuh 100% pada tahun 2019. Sedangkan
untuk hasil Maturitas SPIP dan Indeks IACM
masih berada di skala 3.
Selanjutnya, Inspektorat Jenderal juga me
netapkan dua program percepatan satu tahun
yang biasa disebut Quick Wins sebagai target
Tahun 2019 yaitu Upaya Pencegahan dan Pem
berantasan Pungli dan KKN melalui UKI dan
Inisiatif Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Ke
dinasan dan Diklat Kementerian Perhubungan
(KP 95/2019). Kedua program ini diharapkan
bisa memperkuat peran pengawasaninternal
tidak hanya di pusat namun sampai ke UPT.
Selain itu, fungsi Tim Penilaian Internal
(TPI) juga melekat di Inspektorat Jenderal
dalam rangka mengawal pembinaan Zona In
tegritas di unit-unit kerja sebagai miniatur
implementasi RB. Keberhasilan UPP Tanjung
Priok meraih kategori Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada Tahun 2018 menjadi motivasi
internal TPI untuk dapat mengawal unit kerja
lainya secara intensif.

Pada tahun 2018, Indonesia masuk sebagai
salah satu dari 17 negara yang mengalami pe
ningkatan EDGI (E-Government Development
Index) (World Bank, 2018).
Hal ini merupakan sinyal positif bahwa re
formasi di bidang digital berjalan cukup baik
dengan adanya pembenahan-pembenahan
yang dilakukan pemerintah pada berbagai
sektor. Antara lain penggunaan sistem CAT
(Computer Assistance Test) saat rektutmen
ASN, munculnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
untuk mempermudah pengurusan izin satu
atap, hingga penyederhanaan pengurusan pe
rizinan pemerintah dengan sistem OSS (One
Single Submission). Keberhasilan ini perlu
didukung secara aktif oleh seluruh Instansi
Pemerintah dalam hal implementasi aplikasi
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektro
nik) dan inovasi berkelanjutan terkait aplikasi
sejenis.
Mengawali tahun pamungkas pelaksanaan
RB Gelombang II (Grand Design 2010-2024)
dengan penyelenggaraan Pemilu tanggal 17
April 2019 merupakan wujud reformasi berke
lanjutan dengan tantangan yang kian kompleks
dari tahun ke tahun.
Kementerian Perhubungan sebagai penye
lenggara bidang perhubungan sebagaimana
halnya Instansi Pemerintah lainnya perlu se
nantiasa aktif menghimbau seluruh jajaran
pimpinan dan unit kerjanya dalam rangka
menyongsong periode 2020-2024 untuk mewu
judkan birokrasi pemerintah yang profesional,
berintegritas tinggi, melayani masyarakat, dan
mampu bersaing di tingkat Internasional.
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274 Pegawai Itjen Kemenhub
Lakukan Tes Urine
Sebanyak 274
pegawai Inspektorat
Jenderal Kementerian
Perhubungan (Itjen
Kemenhub) lakukan tes
urine dalam rangkaian
Sosialiasi Pencegahan,
Pemberantasan Narkoba
sebagai bentuk nyata
dukungan dan peran
aktif Itjen Kemenhub
dalam aksi Pencegahan
dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN).

Dalam
pelaksanaannya,
Itjen bekerjasama dengan Tim
dari Balai Kesehatan Kerja
Pelayaran (BKKP) Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut
dan dibantu Tim Kesehatan
BP3KSDMT.
“Sosialisasi sekaligus tes
urine ini adalah Untuk mewu
judkan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang bersih dari narko
ba, hidup aktif dan produktif
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tanpa narkotika dan zat adik
tif,” jelas Inspektur Jenderal
Kemenhub Wahju Satrio Uto
mo di Ciwidey dalam ketera
ngan tertulis Ahad (4/8/2019).
Dia mengungatkan agar se
luruh jajaran Kemenhub harus
mencegah peredaran narkoba
secara bersama-sama.
“Sumber daya manusia
sektor transportasi yang sehat,
kom
peten dan terbebas dari

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019

narkoba sangat menentukan
dalam menjamin keselamatan
dan keamanan penyelengga
raan jasa transportasi,” ungkap
Irjen.
Hadir sebagai narasum
ber, Deputi Pemberdayaan
Masyara
kat BNN Irjen Pol.
Drs. 
Dunan Ismail Isja dan
Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi Kemenhub Harry
Kriswanto.

Radar

Evaluasi Capaian Kinerja

Itjen Kemenhub
Gelar Rakornis

E

valuasi capaian kiner
jasepanjang Semes
ter I Tahun 2019,
Inspektorat Jenderal
Kementerian
Perhubungan
(Itjen Kemenhub) gelar Rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis)
di BP3K SDMT, Ciwidey, Ban
dung, 1-3 Agustus 2019.
Para Inspektur dan Sekreta
riat Itjen memaparkan capaian
kinerjanya yang meliputi bebe
rapa hal.

“Diantaranya realisasi ang
garan, audit, reviu, pelaksa
naan pembentukan UKI, per
masalahan dalam penugasan,
dan sebagainya,” jelas Irjen Ke
menhub Wahju Satrio Utomo
(Tommy) di Ciwidey.
Irjen menyampaikan, kinerja
pada akhir tahun nanti harus
memenuhi target. Pekerjaanpekerjaan yang masih terdapat
hambatan harus segera diselesai
kan dengan sebaik mungkin.

Dalam Rakornis Itjen ini
juga diadakan sosialisasi pence
gahan, pemberantasan narkoba
dan tes urine sebagai bentuk
nyata dukungan dan peran aktif
Itjen Kemenhub dalam aksi
Pencegahan dan Pemberanta
san Penyalahgunaan dan Pere
daran Gelap Narkoba (P4GN).
“Sesuai Instruksi Presiden
No 6 Tahun 2018 tentang Ren
cana Aksi Nasional P4GN,” tu
turnya.
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Irjen Kemenhub Apresiasi
Penyelenggaraan Workshop
Reviu DAK Fisik 2019
Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan
Wahju Satrio Utomo
(Tommy) mengapresiasi
penyelenggaraan
Workshop Reviu DAK Fisik
tahun anggaran 2019.
“Ini merupakan bagian dari peningkatan
kapasitas auditor di lingkungan APIP daerah,
saya sangat mendukung pelatihan ini,” tegas
Irjen di di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar,
Sulawesi Selatan Rabu (17/7/2019).
Pelatihan dibuka oleh Irjen Kementerian
Keuangan Sumiyati selaku Ketua DPN Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
didampingi Irjen Kemenhub selaku Ketua Ko
mite Pengembangan Profesi dan Ketua DPW
AAIPI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
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Irjen yang juga merupakan Ketua Komite
Pengembangan Profesi (KKPP) menyampai
kan kepada seluruh peserta, agar menjalankan
tugas reviu realisasi penyerapan dan capaian
output DAK Fisik dengan baik.
“Dengan begitu dapat mendukung akunta
bilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai DAK Fisik,” kata dia. D
Workshop kata Irjen, juga akan diadakan di
beberapa Provinsi di Indonesia untuk sosialisa
si sekaligus peningkatan kapasitas auditor.

Radar

Irjen Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo (Tommy)
dorong penataan
maksimal sektor
kepelabuhanan.

Irjen Kemenhub Dorong
Penataan Maksimal Sektor
Kepelabuhanan
Hal itu dalam rangka untuk mendorong
penataan sektor kepelabuhanan dengan mem
perhatikan perkembangan dan perubahan ling
kungan.
Hal itu disampaikan pada Kegiatan Uji Pe
tik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
20 Tahun 2017 Tentang Terminal Khusus dan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
Tahun 2019.
“Terkait pelaksanaan dan dampak dari
suatu peraturan perundang-undangan yang
telah ditetapkan agar disesuaikan dengan arah
pembangunan dan pengembangan pelabuhan,”
tutur Tommy.
Diharapkan upaya itu dapat mencukupi ke
butuhan moda transportasi melalui pelabuhan
umum di semua wilayah perairan Indonesia.
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Sekretaris Itjen Pandu
Penilaian Zona Integritas
Ditjen Hubla Wilayah Surabaya

S

ekretaris Inspektorat Jenderal Ke
menterian Perhubungan Imran
Rasyid membuka sekaligus me
mandu Pembahasan Penilaian Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Ko
rupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBK/WBBM) Tahun 2019 Ditjen Perhu
bungan Laut untuk wilayah Surabaya.
Pembahasan pada Jumat, 21 Juni 2019,
tersebut diikuti Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kepala
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Syahbandar Utama Tanjung Perak, Kepala
Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Kepala
Syahbandar Kelas II Surabaya, Kepala Unit
Penyelenggara Pelabuhan Bau-Bau dan Ke
pala Distrik Navigasi Kelas II Benoa.
Masing-masing unit kerja memaparkan
Progres Pembangunan Zona Integritas dan
dampaknya, selanjutnya dievaluasi oleh
tim dari Kementerian Pendayagunaan Apa
ratur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Radar
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Itjen Kemenhub Fokus
Tuntaskan TLHP BPK

I

nspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Perhu
bungan (Kemenhub) Fokus tuntaskan Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Genjot Rencana
Aksi hasil LHP BPK 2019 di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Selain itu juga dilaksanakan Entry Meeting Pemu
takhiran Tindak Lanjut Data Semester I Tahun 2019.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jende
ral Imran Rasyid di dampingi Ketua Tim BPK-RI Hazel
diikuti para pegawai di lingkungan Itjen.
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Irjen Kemenhub Inspeksi
Marathon Bandara, Pelabuhan
dan Terminal Bus
di 3 Kota di Jabar & Jateng
Inspektur
Jenderal (Irjen)
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub)
Wahju Satrio
Utomo menggelar
inspeksi ke proyek
infrastruktur
transportasi di
tiga kota di Jawa
Barat (Jabar) dan
Jawa Tengah
(Jateng).
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Peninjauan ke lapangan didampingi
Inspektur II Itjen Kemenhub Imam Hambali
itu dilakukan Irjen ke proyek-proyek, yang di
bangun dan dibiayai Kemenhub melalui APBN.
Proyek infrastruktur tersebut yakni Ban
dara Wiriadinata, Tasikmalaya, Pelabuhan
Pangan
daran,
Pelabuhan
Penyeberangan
Madjingklak Pangandaran, Jabar, Terminal
Bus Tipe A Kota Cilacap dan Bandara Tunggul
Wulung, Cilacap, Jateng.
“Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya
Kemenhub untuk mengetahui sejauh mana
progres pembangunan, pengunaan anggaran,
menginventarisasi aspek-aspek yang menjadi
kendala, sekaligus menghadirkan solusi yang
dapat ditempuh secara efektif menyelesaikan
persoalan-persoalan tersebut,” tutur Irjen, Se
nin (8/7/2019).
Peninjauan, Wahju Satrio Utomo menge
mukakan juga untuk mengetahui sejauh

mana kemanfaatan dari proyek-proyek yang
dibangunoleh Kemenhub. Dia mencontohkan
Pelabuhan Pangan
daran, yang masih proses
penyelesaian pembangunan. Pelabuhan ini di
proyeksikan untuk operasional kapal Tol Laut.
Dari Kepala Unit Penyelenggaraan Pela
buhan Kelas III Pangandaran, Kant Dicky, Irjen
mendapat laporan bahwa Ditjen Perhubungan
Laut masih memproses pnyelesaian untuk
mengoperasikan pelabuhan, termasuk persia
pan penetapan alur dan pemasangan rambu.
Namun sejauh ini, kewajiban pemerintah
daerah (pemda) belum direalisasikan yakni
pembangunan akses jalan. Selain itu, dibutuh
kan data dari pemda tentang pemetaan komo
ditas yang dapat diangkut oleh kapal Tol Laut.
Berdasarkan laporan itu Irjen Wahju Satrio
Utomo menemui Bupati Pangandaran Jeje
Wiradinata untuk membahas penyelesaian per
soalan sehingga Pelabuhan Pangandaran dapat
segera dioperasikan sebagaimana mestinya
dan secara optimal memberikan kemanfaatan
untuk perekonomian daerah serta nasional.
“Jadi begitu ada temuan, yang berkaitan
dengan stakeholder, termasuk pemda, maka
kita gerak cepat untuk membahasnya dengan
pemangku kepentingan,” tutur Wahju Satrio
Utomo, yang akrab dipanggil dengan sebutan
‘Pak Tommy’ itu.
Pak Tommy mengungkapkan hasil inspeksi,
yang merupakan perintah Menteri Perhubu
ngan (Menhub) tersebut segera disusun untuk
dilaporkan kepada Menhub.
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Itjen Kemenhub Gelar
Pra Evaluasi Pembangunan
Zona Integritas
Inspektorat
Jenderal (Itjen)
Kementerian
Perhubungan
menggelar
pra evaluasi
Pembangunan
Zona Integritas
di Jakarta,
Kamis
(18/7/2019).

Hal ini dilakukan dalam rangka mengop
timalisasi pembangunan zona integritas menu
ju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) Tahun 2019 di lingkungan Kemenhub.
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Sekretaris Inspektorat Jenderal Imran
Rasyid menyampaikan laporan pembukaan
acara dlianjutkan pembukaan oleh Irjen Ke
menhub Wahju Satrio Utomo (Tommy).
“Integritas menjadi modal untuk mewu
judkan WBK dan WBBM dan ini harus dimulai
dari sekarang,” tutur Irjen.
Acara dihadiri juga oleh Kepala Badan Pe
nelitian dan Pengembangan Perhubungan Su
gihardjo dengan para nomimasi pembangunan
Zona Integritas menuju predikat WBK dan
WBBM tahun 2019 di lingkungan Kemenhub.
Para narasumber pada kesempatan terse
but antara lain Kepala Biro Kepegawaian Hary
Kriswanto dengan tema Akselerasi, Implemen
tasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan
Zona Integritas.
Dilanjutkan paparan oleh Asisten Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan Agus Uji Hantara
dengan tema mewujudkan Birokrasi Efektif,
Efisien, bebas dari korupsi, dan memiliki
kualitas pelayanan prima.
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Itjen Peroleh Penghargaan
Pelaporan E-Performance
Kemenhub

K

ementerian Perhubungan melalui
Biro Perencanaan menggelar Bim
bingan Teknis (Bimtek) Peningkatan
Akuntabilitas Pelaporan Kinerja di
Belitung, Jumat (12/7/2019).
Selain itu juga sekaligus dilakukan peman
tauan pelaporan kinerja melalui aplikasi eperformance di lingkungan Kemenhub Tahun
2019 Semester 1.
Acara yang dihadiri 55 
peserta, dibuka
oleh Sesbadan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan (Litbanghub) Rosita Sinaga me
wakili Karo Perencanaan.
Dilanjutkan dengan sesi awal paparan
terkait pelaksanaan SAKIP di lingkungan Ke
menhub dan sesi kedua penyampaian tata cara
penggunaan aplikasi e-performance.
Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen)
Imran Rasyid mewakili Kepaka Biro Peren
canaan menyerahkan penghargaan terhadap

enam penerima penghargaan.
“Itjen memeroleh Penghargaan ke-3 terbaik
Pelaporan E-Performance unit Eselon I,” ujar
Imran. Dengan adanya pemberian reward ini,
diharapkan dapat memicu unit kerja lainnya
pada kesempatan berikutnya untuk mening
katkan performa pengisian capaian kinerja
perbulannya pada aplikasi e-performance lebih
lengkap di awal waktu.
Adapun menerima Penghargaan pada unit
Eselon I adalah Ditjen Perkeretapian, diikuti
Balitbanghub, dan Itjen Kemenhub.
Pada Eselon II penerima adalah Biro Peren
canaan, Puslitbang Antarmoda, dan Sesditjen
Perkeretaapian.
Kriteria penilaian berdasarkan pantauan
terhadap isian capaian kinerja per bulan
dengan dilihat dari day by day dari tanggal 1- 5
tiap bulannya untuk Eselon Ii dan tanggal 1- 10
tiap bulannya untuk eselon I.
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Pak Tommy: Unit Kepatuhan
Internal Dibentuk untuk
Pengendalian dan Kontrol
Penerapan Unit Kepatuhan
Internal (UKI) di tiap Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
dibentuk untuk pengendalian
intern atau kontrol dalam
setiap proses atau operasional
yang dimiliki organisasi
pada setiap lapisan/level
Manajemen di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
Sosialisasinya masih terus perlu dilakukan
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wahju Satrio Utomo (Tommy) mensosialisasi
kannya di KSOP Banjarmasin Kalimantan Sela
tan, Selasa (23/7/2019).
“Peranan UKI sebagai penambah nilai bukan
beban, oleh karena itu UKI sebagai lini kedua
dianggap berjalan optimal dan dapat memberi
kan nilai tambahan organisasi, tidak menggang
gu proses bisnis,” tegas pejabat, yang akrab di
panggil dengan sebutan ‘Pak Tommy’ itu.
Tugas dan tanggung jawab UKI adalah:
1. Melaksanakan
pemantauan
keputusan
terhadap kode etik dan disiplin pegawai.
2. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani
dan rohani serta pembentukan jiwa korsa
pegawai.
3. Memantau pemeliharaan Barang Milik
Negara (BMN).
4. Me
mantau upaya pencegahan dan pem
berantasan pungli, korupsi, kolusi dan
nepotis
me di lingkungan unit kerja yang
bersangkutan.
5. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal
dalam pelaksana tugas pemantauan.
6. Menyampaikan laporan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat
Jenderal setiap 3 bulan.
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Sedangkan kemanfaatan UKI untuk seluruh
unit kerja kata dia antara lain:
1. Membantu pimpinan unit kerja memantau
implementasi SPIP.
2. Manajemen
patuh
terhadap
aturan
ekonomis,efisien dan efektif.
3. Mewujudkan tempat kerja yang layak,
bersih dan sehat.
4. Mewujudkan hubungan yang kondusif
pimpinan dengan staf dan antar pegawai.
5. Terpelihara aset BMN untuk kelancaran
pelaksana tugas.
6. Secara cepat dapat mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan.
“Pembentukan UKI berdasarkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor. 42 Tahun 2019,”
tuturnya.
Amanah regulasi pembentukan UKI untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pim
pinan lembaga wajib melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
“Marilah kita senantiasa membiasakan
yang benar, bukan membenarkan yang biasa,”
pesan Tommy.
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Irjen Kemenhub Bilang Cegah
Korupsi Dimulai dari Rumah

I

nspektur Jenderal Kemen
terian Perhubungan Wahju
Satrio Utomo (Tommy) men
yampaikan bahwa cegah ko
rupsi agar dimulai dari rumah.
“Peran penting pencegahan
korupsi terletak pada ibu-ibu dan
para pemuda yang nantinya akan
menjadi
penerus
pembangun
bangsa,” jelas Irjen disela membu
ka Acara Sosialisasi Anti Korupsi
Dharma Wanita Persatuan Unit
Ditjen Perkeretaapian dan Sosiali
sasi Unit Kepatuhan Internal (UKI)
pada Akademi Perkeretaapian Indonesia (API)
Madiun, Jawa Timur.
Dia mengingatkan, dengan anggaran keuan
gan negara untuk sektor transportasi yang ter
batas, jangan coba-coba untuk dikorupsi.
“Transportasi sudah menjadi kebutuhan
pokok keempat setelah sandang, pangan, dan

papan. Sekarang ini jika tidak ada
transportasi, semua akan berhen
ti,” ujarnya.
Irjen pada ke agenda selan
jutnya yakni Sosialisasi Unit Ke
patuhan Internal (UKI) menyam
paikan tujuan dibentuknya UKI ini
agar aset-aset negara yang ada di
API Madiun selalu terawat.
“Selain itu juga agar seluruh pe
gawai memberikan kontribusi ter
baik pada negara melalui kinerjan
ya,” ungkap Irjen.
Sebelum mengakhiri sosialisasi
Irjen memberikan sebuah pepatah “Kalau hi
dup hanya sekedar hidup kera juga hidup di
hutan, kalau kerja hanya sekedar kerja kerbau
juga kerja disawah, tapi apakah kita mau hi
dup seperti kera dan kerbau?”. Sebuah pepatah
yang mengingatkan kita agar selalu totalitas
dan berinovasi dalam bekerja.
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Opini

INTEGRITAS

Di Mata Pegawai Kementerian Perhubungan
Arie Prakiswati
Bagian perencanaan Ditjen Perhubungan Laut

I

ntegritas dalam pandangan saya adalah suatu sikap
dan komitmen yang harus kita junjung tinggi seba
gai ASN. Komitmen untuk bekerja jujur dan bekerja
dengan hati untuk masyarakat. Integritas diri
menjadi sesuatu yang penting, mengingat kita ketahui
bersama bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terha
dap Aparat Negara sedang dalam tingkat yang rendah,
hal ini disebabkan adanya oknum-oknum ASN yang te
lah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan
pribadi. Inilah yang harus kita perbaiki agar masyara
katpun dapat kembali percaya bahwa kita mampu berki
nerja dengan baik.
Disinilah pentingnya integritas diri kita sebagai ASN
disamping peran APIP dalam melakukan pengawasan
internal. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita
mampu bekerja tanpa pamrih. Jangan biarkan negara ini
digerogoti oleh krisis integritas yang menyerang orangorang dalam lembaga pemerintahannya. Dari dalam diri
kita sendiri, kita harus berusaha mengembangkan inte
gritas diri sehingga citra ASN kembali pada pakemnya,
ASN sebagai abdi masyarakat dan negara..Hidup ASN
yang berintegritas

Nuriah Diniarti
Kasubbag TU Inspektorat I

I

ntegritas menurut saya adalah konsistensi ka
rakter seseorang dalam sebuah usaha untuk ber
perilaku jujur, karenanya apapun yang terjadi
jangan pernah berhenti dan menyerah untuk te
tap berperilaku Jujur, karena ketika kita berhenti dan
menyerah maka selesailah sudah Integritas itu
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Robert Ambrosius S
Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara

A

parat Sipil Negara (ASN) di era milenial harus
dapat menjadi orang berintegritas berarti me
miliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter
kuat. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), san
gat terikat dengan sumpah dan janji yang diucapkan keti
ka diangkat menjadi ASN atau pada saat disumpah untuk
memegang jabatan tertentu. Seorang ASN juga terikat
dengan Kode Etik yang diberlakukan di mana ia bekerja,
ketika seorang ASN melanggar kode etik, maka integritas
nya di pertanyakan. Gratifikasi kecil-kecilan katakanlah
kadang masih menggoda, padahal sebenarnya sudah tidak
diperbolehkan. Reformasi birokrasi bertujuan agar men
ciptakan perubahan dalam pelayanan, standar biaya, dan
menghilangkan pungli atau pungutan tak resmi. Sehingga
segala hal yang merusak integritas seperti pungli, suap,
uang pelicin, segera dihilangkan meskipun bukan hal yang
mudah karena kadang sudah berurat dan berakar. Integri
tas juga memiliki makna yang setia, orang yang berintegri
tas akan punya loyalitas dan jiwa corsa yang baik dengan
nama baik institusinya, sehingga orang yang berintegritas
tak mau merusak nama baik Kementerian Perhubungan.
“Tidak semua kebiasaan itu baik, tapi yang baiklah yang
seharusnya dibiasakan”

Arief Novrizal
Auditor Pertama Inspektorat III

S

ekarang ini kita telah memasuki era industri 4.0 dima
na semua bidang telah melakukan aktivitasnya dengan
sistem digital dan robotic. Dengan adanya aktivitas
yang serba by System tersebut apakah sikap integritas
masih relevan dalam organisasi dikemudian hari?Menurut
pendapat saya pribadi ber-Integritas tetap mutlak diper
lukan dalam sebuah organisasi saat ini dan masa yang akan
datang, dimana pribadi berintegritas mempunyai konsistensi
yang kuat atas apa yang menjadi komitmen bersama sebuah
organisasi. Jika diibaratkan organisasi adalah sebuah kapal
modern dengan peralatan canggih, maka semua yang terli
bat dalam operasional kapal harus mempunyai rasa memiliki
(sense of belonging) terhadap kapal tersebut untuk menu
ju tujuan bersama bukan sekedar memilki keahlian dalam
teknologi. Sehingga tidaklah salah jika penguatan sikap jujur
menjadi hal yang mendasar dalam sikap Integritas. Singkatn
ya secanggih apapun sistem dalam sebuah organisasi tanpa
didukung SDM yang mempunyai Integritas maka organisasi
tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
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Film

The Shawshank
Redemption

F

ilm yang release tahun 1994 menduduki
peringkat teratas dalam IMDb top 250
dengan rating 9,3. Selain itu film gara
pan sutradara Frank Darabont ini men
dapat banyak penghargaan dan juga masuk da
lam banyak kategori nominasi Academy Award
tahun 1995. Dengan rating tinggi di IMDb dan
banyaknya penghargaan yang diperoleh, film
ini tentu layak untuk ditonton, apalagi untuk
anda yang menggeluti bidang akuntansi,
Pada awal film, alur cerita mengalir begi
tu layaknya film-film drama pada umumnya.
Namun pada pertengahan film, para penon
ton khususnya yang mengerti Akuntansi akan
disuguhkan trik-trik akuntansi yg dilakukan
Andy dalam memanipulasi keuangan para si
pir penjara. Terlebih lagi ketika dia mencoba
meyakinkan Kapten Hadley mengenai pera
turan pajak yang akan dimanipulasi sehingga
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uang asuransi kematian saudaranya tidak ter
potong. Kemudian juga ketika dia menjelaskan
kepada Red bagaimana proses pencucian uang
yang dilakukannya untuk Norton.
Menceritakan tentang Andy (Tim robbin)
diperlakukan dengan buruk oleh para penghuni
penjara lainnya. Kemudian dia berkenalan den
gan Red(Morgan Freeman), tahanan lain yang
terkena hukuman penjara 30 tahun yang bisa
mengatur barang apa saja yg bisa keluar ma
suk penjara. Pada suatu hari sang sipir penja
ra, Kapten Hadley mendapat sejumlah uang
dari hasil asuransi kematian saudaranya. Na
mun, sang sipir bingung karena jika menerima
uang tersebut, dia tidak akan mendapat uang
itu secara utuh karena akan terkena potongan
pajak yang cukup besar. Andy yang mendengar
hal itu kemudian menawarkan bantuan untuk
mengurusi uang warisan tersebut agar tidak
terkena pajak. Kapten Hadley pada mulanya
tidak percaya, tetapi setelah diyakinkan oleh
Andy akhirnya sang sipir setuju. Berita tentang
keberhasilan Andy dalam membebas-pajakkan
uang asuransi kapten Hadley akhirnya menye
bar ke seluruh sipir penjara termasuk ke kepa
la penjara, Samuel Norton. Keahlian financial
yang dimiliki Andy ini kemudian dimanfaatkan
untuk melakukan pencucian uang yang nantin
ya hanya akan dinikmati oleh Norton sendiri.
Pada awalnya Andy mau saja melakukan
hal tersebut asalkan semua permintaannya
di penjara dipenuhi. Namun, lama kelamaan
Andy mulai gerah terlebih lagi setelah adanya
tahanan baru yang dapat membuktikan bahwa
dirinya tidak bersalah dalam pembunuhan
istrinya.
Andy kemudian meminta Norton agar da
pat membuka kembali kasus pembunuhan
istrinya di persidangan. Tapi, karena takut
kejahatannya akan terbongkar jika Andy bebas,
Norton malah mengancam Andy. Tak sampai
disitu, Tomy, tahanan yang menjadi saksi kunci
pembunuhan akhirnya dibunuh.
Sejak saat itu Andy akhirnya berencana un
tuk membeberkan kejahatan pencucian uang yg
dilakukan Norton sekaligus kabur dari penjara
Shawshank. selamat menonton!

Event

L

PAI Lembaga Pengembangan
Auditor Internal (LPAI) ada
lah lembaga yang concern
terhadap
pengembangan
SDM bidang audit internal. Sebagai
salah satu divisi training dari Pro
esdeem Indonesia — lembaga kon
sultan manajemen yang sejak 1995
memfokuskan kegiatannya pada pe
latihan manajemen — LPAI menye
lenggarakan pelatihan internal au
dit dan fraud audit secara lengkap,
terprogram-berkesinambungan, ser
ta kurikulum berkualitas. Pelatihan
yang diselenggarakan oleh LPAI se
nantiasa dievaluasi dan diupdate —
mengacu pada perkembangan penge

ta
huan dan praktek bisnis paling
mutakhir — dimana benchmarknya
adalah lembaga-lembaga internal au
dit dan fraud audit yang sudah dike
nal baik reputasinya di dunia.
Selain itu program pelatihan yang
diselenggarakan oleh LPAI didukung
oleh tenaga instruktur berpengala
man, baik sebagai instruktur mau
pun sebagai auditor ataupun praktisi
manajemen lainnya serta memiliki
background pendidikan S2 dan Ph.D.
dari dalam dan luar negeri. Seba
gian besar instruktur LPAI adalah
praktisi audit yang memiliki sertifi
kat keahlian atau profesi seperti CIA,
CFE, CISA, dan sebagainya.

• September 09-10,2019
		 – How to Detect Creative Accounting & Fraud in Financial Report, Jakarta
• September 19-20,2019
		 – Financial Analysis for Internal Auditor, Jakarta
• September 23-24,2019
		 – Auditing the HR Function, Jakarta
		 – Modern Framework of Internal Auditing, Jakarta
• September 03-05,2019
		 – Fraud Auditing in Financial Institution, Jakarta
• September 11-12,2019
		 – Forensic Accounting & Investigative Audit, Jakarta
• September 17-18,2019
		 – Business Fraud Prevention Manual—ACFE Model, Jakarta
• September 17-19,2019
		 – Fraud Examination 1: Introduction to Fraud Examination, Jakarta
• September 25-26,2019
		 – Fraud Examination 3: Communicating the Results, Jakarta
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UP IN THE AIR

ITJEN KEMENHUB BASKETBALL

K

ali ini Tim Buletin trasnparansi ber
kesempatan untuk mengikuti latihan
bola basket klub basket Itjen Kemen
hub dan berbincang ringan dengan
saudara M.Yusuf ketua dari Itjen Kemenhub
Basketball di hall tempat biasa klub ini berlatih
di bilangan Jakarta Pusat.

58

l Transparansi l

Vol. 19 No. 3 Tahun 2019

ITJEN KEMENHUB BASKETBALL adalah
sebuah komunitas olahraga bola basket yang
bernaung di bawah Inspektorat Jenderal Ke
menterian Perhubungan. Berawal dari bebera
pa orang pegawai Itjen Kemenhub yang mem
punyai hobi olah raga Bola basket dan memiliki
kegiatan setiap hari Jumat pagi melakukan

Lensa

olah raga bola basket di lapangan basket yang
berada di Monumen Nasional (Monas) Jakarta
Pusat. Pada tahun 2018 sesuai SK.
Inspektorat Jenderal maka dibentuklah
beberapa Koordinator yang bertujuan untuk
mengkoordinir para pegawai Itjen Kemenhub
untuk menyalurkan hobinya berolahraga salah
satunya yaitu olah raga Bola Basket. Sesuai SK
Irjen tersebut, maka terbentuklah Klub Bola
basket ITJEN KEMENHUB BASKETBALL
dengan Koordinator/Pelatih: Sdr. Dody Arya
di (Auditor Pertama IT. Investigasi), Ketua:
Sdr. M. Yusuf (Auditor Pertama IT. III) dan
Sekretaris/Bendahara: Sdri. Ivone (Staf Se
titjen Bagian Perencanaan). Tujuan didirikan
Itjen Kemenhub Basket Ball adalah agar untuk
bisa menyalurkan hobi dan menjalin persaha
batan antar sesama pegawai di lingkungan In
spektorat Jenderal serta unit kerja Eselon I di
lingku
ngan Kementerian Perhubungan serta
persiapan tim bola basket Itjen apabila cabang
olah raga bola basket dipertandingkan dalam
(Harhubnas).

Berdirinya Klub Bola basket ini dimotivasi
dengan adanya kegiatan Hari Perhubungan
Nasional (Harubnas) yang dilaksanakan setiap
tahun, dimana pada kegiatan tersebut terdapat
beberapa cabang olah raga yang dipertanding
kan y aitu catur,tenis meja, bulu tangkis, volley.
Dari beberapa cabang olah raga tersebut,
cabang bola basket tidak termasuk dalam ka
tegori yang dipertandingkan. Pada akhirnya
teman-teman yang mempunyai hobi olah raga
bola basket melakukan perbincangan secara se
rius dengan beberapa Pejabat Eselon III di ling
kungan ITJEN agar olah raga Bola basket ter
masuk dalam nominasi dari salah satu cabang
olah raga yang dipertandingkan dan menjadi
pelopor untuk pertama kali sebagai tuan rumah
cabang olah raga Bola basket di Harhubnas
Kementerian Perhubungan.
Dari hasil perbincangan tersebut muncu
lah gagasan dari teman-teman untuk menga
dakan latihan Bola basket secara rutin. Yusuf
juga menyampaikan dalam mendirikan Klub
Bola basket itu membutuhkan komitmen dari
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 egawai-pegawai yang terlibat pada Klub itu
p
sendiri yaitu dari segi waktu latihan dan tugas
kedinasan yang berbenturan dengan jadwal
latihan sehingga sangat sulit apabila dikum

pulkan dalam waktu latihan.
Disamping itu selain membutuhkan ko
mitmen mengenai masalah waktu, dibutuhkan
juga alokasi anggaran untuk keperluan opera
sional latihan Bola basket guna mencapai hasil
latihan yang optimal. Dalam rangka mempe
ringati Hari Perhubungan Nasional yang ke-48

besar harapan kami sebagai pegawai yang
mempunyai hobi Bola basket supaya dapat di
pertimbangkan untuk masuk dalam kategori
dari cabang olah raga yang dipertandingkan
dengan harapan dapat menumbuhkan rasa
kebersamaan jiwa korsa dan sportivitas dalam
kehidupan sehari-hari antar Eselon I yang ada
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Untuk informasi dan bergabung dalam ke
anggotaaan Itjen Kemenhub Basketball dapat
menghubungi saudari Ivonne.
Jadwal dan Tempat Latihan :
Setiap Jum’at, pukul 06.30 s.d 08.00 WIB
Tempat: Gedung Sinergi 8, Jalan Kebon Sirih
No. 48 dan GOR Lokasari, Mangga Besar
Jakarta Pusat.
Posisi pemain
Tim Pria:
1. Point Guard : Dody Aryadi,Marolop, dan
Gilang Subagja;
2. Shooting Guard: Popi 
Satria, Pebri
Hasibuan, Martha, dan Imanullah;
3. Small Forward: Benny Prima S, Riki
Saputra, Rendidan Osa;
4. Power Forward: Akmil, Fahmi, Tumpuk,
Hakim, dan Chairul.
5. Center: Topan, M. Yusuf, Riza Gunawan
Karim, dan Simon Napoleon.

M.Yusuf
Ketua ITJEN KEMENHUB BASKET BALL
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Tim Wanita:
1. Point Guard: Septiiana Lucie.S
2. Shooting Guard: Ivonne Pradistya
3. Small Forward: Mumpuni Nukiasari
4. Power Forward: Febby Aurora
5. Center: Lidia Corry. R

HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI
Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi Keluhan dan
Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi:

151
Contact Center

Kementerian Perhubungan

INF
KEMENHUB

info151@dephub.go.id
kemenhub151

Kementerian Perhubungan RI
telepon151

SMS Center 151

@kemenhub151

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Tri Matra

Profesional - Integritas - Amanah
Inspektorat Jenderal harus bertindak secara PROFESIONAL,
menjaga INTEGRITAS dan mengemban AMANAH dalam menjamin
kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

